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Código ISIN das Ações “BRDESKACNOR2”
Código de negociação das Ações na B3: “DESK3”

B3 LISTED NM

Preço por Ação: R$23,50
A DESKTOP – SIGMANET COMUNICACAO MULTIMIDIA S.A. (“Companhia”) está realizando uma oferta pública de distribuição primária de, inicialmente, 30.435.000 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, de
emissão da Companhia, todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames (“Ações”), realizada no Brasil, em mercado de balcão não organizado, em conformidade com os procedimentos da Instrução da Comissão de
Valores Mobiliários (“CVM”) nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), com esforços de colocação das Ações no exterior (“Oferta”).
A Oferta é realizada sob a coordenação do Banco Itaú BBA S.A. (“Coordenador Líder”), o UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“UBS BB”), o Banco BTG Pactual S.A. (“BTG Pactual” ou “Agente
Estabilizador”) e o Banco Bradesco BBI S.A. (“Bradesco BBI” e, em conjunto com o Coordenador Líder, o UBS BB e o BTG Pactual, “Coordenadores da Oferta”), observado o disposto na Instrução CVM 400, bem como os esforços
de dispersão acionária previstos no Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3” e “Regulamento do Novo Mercado”, respectivamente), 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 das Ações junto aos Investidores Não Institucionais (conforme
definido neste Prospecto) (“Instituições Consorciadas” e, em conjunto com os Coordenadores da Oferta, “Instituições Participantes da Oferta”).
Simultaneamente, foram realizados esforços de colocação das Ações no exterior pelo Itau BBA USA Securities, Inc., pelo UBS Securities, LLC, pelo BTG Pactual US Capital, LLC e pelo Bradesco Securities Inc. (em conjunto, “Agentes de
Colocação Internacional”) (i) nos Estados Unidos da América, exclusivamente para investidores institucionais qualificados (qualified institutional buyers), residentes e domiciliados nos Estados Unidos da América, 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 da América (“SEC”), em operações isentas de registro, 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 da América sobre títulos e valores mobiliários; e (ii) nos demais países, exceto os Estados Unidos da
América e o Brasil, para investidores que fossem considerados não residentes ou domiciliados nos Estados Unidos da América ou não constituídos de acordo com as leis dos Estados Unidos da América (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 (investidores descritos nas alíneas (i) e (ii) acima, em conjunto, “Investidores
Estrangeiros”), em ambos os casos, desde que tais Investidores Estrangeiros invistam no Brasil em conformidade com os mecanismos de investimento regulamentados pela Resolução do Conselho Monetário Nacional n° 4.373, de 29 de
setembro de 2014, conforme alterada (“Resolução CMN 4.373”), e pela Resolução da CVM nº 13, de 18 de novembro de 2020, conforme alterada (“Resolução CVM 13”), ou pela Lei n° 4.131, de 3 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 que não o Brasil, inclusive perante a SEC. Os esforços de
colocação das Ações junto a Investidores Estrangeiros, exclusivamente no exterior, foram realizados nos termos do Contrato de Distribuição Internacional (conforme definido neste Prospecto).
Nos termos do artigo 14, parágrafo 2°, da Instrução CVM 400, a quantidade de Ações inicialmente ofertada (sem considerar as Ações do Lote Suplementar, conforme abaixo definido) poderia ter sido, mas não foi, a critério do Makalu Brasil
Partners I J - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior e os acionistas pessoas físicas indicados na seção “Informações Sobre a Oferta – Acionistas Vendedores” na página 40 deste Prospecto (em conjunto,
“Acionistas Vendedores”), em comum acordo com os Coordenadores da Oferta, acrescida em até 20% do total de Ações inicialmente ofertado (sem considerar as Ações do Lote Suplementar), ou seja, em até 6.087.000 ações ordinárias de
emissão da Companhia e de titularidade dos Acionistas Vendedores, nas mesmas condições e pelo mesmo preço das Ações inicialmente ofertadas (“Ações Adicionais”). Ressalta-se que, apesar de ter sido requerido perante a CVM o registro de
oferta pública de distribuição secundária de ações de emissão da Companhia e de titularidade dos Acionistas Vendedores, não haverá a realização de uma distribuição secundária no contexto desta Oferta, tendo em vista que não houve a
colocação das Ações Adicionais.
Nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade de Ações inicialmente ofertada (sem considerar as Ações Adicionais) poderá ser acrescida de um lote suplementar em percentual equivalente a até 15% do total das Ações
inicialmente ofertado (sem considerar as Ações Adicionais), ou seja, em até 4.565.250 ações ordinárias a serem emitidas pela Companhia, nas mesmas condições e ao mesmo preço das Ações inicialmente ofertadas (“Ações do Lote
Suplementar”), conforme opção outorgada pela Companhia ao Agente Estabilizador, nos termos do Contrato de Distribuição (conforme definido neste Prospecto), as quais serão destinadas exclusivamente para a prestação dos serviços
de estabilização de preço das ações ordinárias de emissão da Companhia no âmbito da Oferta (“Opção de Ações do Lote Suplementar”). O Agente Estabilizador terá o direito exclusivo, por um período de até 30 dias contados da data
da início de negociação das Ações na B3, inclusive, de exercer a Opção de Ações do Lote Suplementar, no todo ou em parte, em uma ou mais vezes, desde que a decisão de sobrealocação das ações ordinárias de emissão da
Companhia tenha sido tomada em comum acordo entre o Agente Estabilizador e os demais Coordenadores da Oferta quando da fixação do Preço por Ação (conforme definido neste Prospecto). Conforme disposto no Contrato de
Distribuição, as Ações do Lote Suplementar não são objeto de Garantia Firme de Liquidação (conforme definido neste Prospecto) por parte dos Coordenadores da Oferta.
O Preço por Ação foi fixado com base no resultado do procedimento de coleta de intenções de investimento realizado exclusivamente junto a Investidores Institucionais (conforme definido neste Prospecto) pelos Coordenadores da
Oferta, no Brasil, conforme previsto no Contrato de Distribuição, e pelos Agentes de Colocação Internacional, no exterior, conforme previsto no Contrato de Distribuição Internacional, em consonância com o disposto no artigo 23,
parágrafo 1°, e no artigo 44 da Instrução CVM 400 (“Procedimento de Bookbuilding”). O Preço por Ação foi calculado tendo como parâmetro as indicações de interesse em função da qualidade e quantidade da demanda (por volume e
preço) por Ações coletadas junto a Investidores Institucionais, durante o Procedimento de Bookbuilding. A escolha do critério para determinação do Preço por Ação é justificada na medida em que reflete o valor pelo qual os Investidores
Institucionais apresentaram suas intenções de investimento nas Ações no contexto da Oferta e, portanto, não houve diluição injustificada dos atuais acionistas da Companhia, nos termos do artigo 170, parágrafo 1º, inciso III, da Lei nº
6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”). Os Investidores Não Institucionais não participaram do Procedimento de Bookbuilding e, portanto, não participaram da fixação do
Preço por Ação.
Preço por Ação ..............................................................
Oferta ............................................................................
Total Oferta ..................................................................
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Preço (R$)(1)

Comissões (R$)(1)(2)(4)

23,50
715.222.500,00
715.222.500,00

0,94
28.608.900,00
28.608.900,00

Recursos Líquidos (R$)(1)(2)(3)(4)(5)
22,56
686.613.600,00
686.613.600,00

Com base no Preço por Ação de R$23,50 fixado após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding.
Abrange as comissões a serem pagas aos Coordenadores da Oferta, sem considerar Ações do Lote Suplementar.
Sem dedução das despesas e tributos da Oferta. Para mais informações, veja a seção “Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição”, na página 44 deste Prospecto.
Para informações sobre as remunerações recebidas pelos Coordenadores da Oferta, veja a seção “Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição”, na página 44 deste Prospecto.
Para informações sobre a quantidade de Ações emitidas pela Companhia e os recursos líquidos a serem por ela recebidos, veja a seção “Informações Sobre a Oferta – Quantidade de Ações Ofertadas, Montante e Recursos Líquidos”, constante na página 41 deste Prospecto.

A aprovação do protocolo do pedido de registro e a realização da Oferta, mediante aumento de capital social da Companhia, dentro do limite de capital autorizado previsto em seu estatuto social, com a exclusão do direito de preferência
dos atuais acionistas da Companhia, nos termos do artigo 172, inciso I, da Lei das Sociedades por Ações, bem como seus termos e condições foram aprovadas em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 13 de
maio de 2021, cuja ata foi arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) em 10 de junho de 2021, sob o nº 269.333/21-6 e publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo (“DOESP”) e no jornal “Correio Popular
de Campinas” em 22 de junho de 2021.
O Preço por Ação e o efetivo aumento de capital da Companhia, dentro do limite do capital autorizado previsto em seu estatuto social, foram aprovados em reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 19 de julho
de 2021, cuja ata será arquivada para registro na JUCESP e será publicada no DOESP e no jornal “Correio Popular de Campinas” na data de disponibilização do Anúncio de Início.
Exceto pelo registro da Oferta pela CVM, a Companhia e os Coordenadores da Oferta não realizaram e não pretendem registrar a Oferta ou as Ações nos Estados Unidos da América nem em qualquer agência ou órgão regulador do
mercado de capitais de qualquer outro país.
Foi admitido o recebimento de reservas a partir da data indicada no Aviso ao Mercado (conforme definido neste Prospecto), para subscrição das Ações, as quais somente serão confirmadas pelo subscritor após o início do Prazo de
Distribuição (conforme definido neste Prospecto).
A OFERTA FOI REGISTRADA PELA CVM EM 20 DE JULHO DE 2021,SOB O Nº CVM/SRE/REM/2021/024.
“O REGISTRO DA PRESENTE OFERTA NÃO IMPLICAM, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU EM JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA COMPANHIA, BEM COMO
SOBRE AS AÇÕES A SEREM DISTRIBUÍDAS”.
Este Prospecto não deve, em nenhuma circunstância, ser considerado uma recomendação de investimento nas Ações. Ao decidir investir nas Ações, potenciais investidores deverão realizar sua própria análise e
avaliação da situação financeira da Companhia, de suas atividades e dos riscos decorrentes do investimento nas Ações.
OS INVESTIDORES DEVEM LER ESTE PROSPECTO E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL AS SEÇÕES “SUMÁRIO DA COMPANHIA – PRINCIPAIS FATORES DE RISCO
RELATIVOS À COMPANHIA” E “FATORES DE RISCO RELACIONADOS ÀS AÇÕES E À OFERTA” DESCRITOS NAS PÁGINAS 20 E 66, RESPECTIVAMENTE, DESTE PROSPECTO, BEM COMO A SEÇÃO “4. FATORES DE
RISCO” DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA NA PÁGINA 344 DESTE PROSPECTO, PARA CIÊNCIA E AVALIAÇÃO DE CERTOS FATORES DE RISCO QUE DEVEM SER CONSIDERADOS NA TOMADA DE DECISÃO DE
INVESTIMENTO COM RELAÇÃO À COMPANHIA, À OFERTA E AO INVESTIMENTO NAS AÇÕES.

Coordenadores da Oferta

Coordenador Líder

Agente Estabilizador

A data deste Prospecto Definitivo é 19 de julho de 2021.

(Esta página foi intencionalmente deixada em branco)
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DEFINIÇÕES
Para fins do presente Prospecto, “Companhia” ou “Desktop” referem-se, a menos que o contexto
determine de forma diversa, à Desktop - Sigmanet Comunicação Multimidia S.A. e suas
subsidiárias na data deste Prospecto.
Os termos relacionados especificamente com a Oferta e respectivos significados constam da seção
“Sumário da Oferta” na página 23 deste Prospecto. Os termos indicados abaixo terão o significado
a eles atribuídos neste Prospecto, conforme aplicável.
Acionista Controlador ou
Makalu

Makalu Brasil Partners I J – Fundo de Investimento em Partic.
Multiestratégia Invest. no Exterior.

Administração

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

Administradores

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

ANBIMA

Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro
e de Capitais.

Assembleia Geral

Assembleia geral de acionistas da Companhia.

Auditores Independentes

KPMG Auditores Independentes.

B3

B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.

Banco Central ou BACEN

Banco Central do Brasil.

Brasil ou País

República Federativa do Brasil.

CMN

Conselho Monetário Nacional.

CNPJ/ME

Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da
Economia.

Código ANBIMA

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

Companhia ou Desktop

Desktop - Sigmanet Comunicação Multimidia 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 foi instalado.

Contrato de Participação no
Novo Mercado

Contrato de Participação no Novo Mercado celebrado entre, de um
lado, a B3 e, de outro, a Companhia, em 05 de julho de 2021, por
meio do qual a Companhia aderiu ao Novo Mercado.

CVM

Comissão de Valores Mobiliários.

Deliberação CVM 476

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

Diretoria

A diretoria da Companhia.

1

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

Estatuto social da Companhia.

Formulário de Referência

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

Instituição Escrituradora

Itaú Corretora de Valores S.A.

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.

IOF

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

JUCESP

Junta Comercial do Estado de São Paulo.

Lei 4.131

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

Lei das Sociedades por Ações

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

Lei do Mercado de Capitais

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

Novo Mercado

Segmento especial de listagem da B3 que estabelece regras
diferenciadas de governança corporativa e divulgação de
informações ao mercado a serem observadas pela
Companhia, mais rigorosas do que aquelas estabelecidas na
Lei das Sociedades por Ações.

Offering Memoranda

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

Prospecto ou Prospecto
Definitivo

Este Prospecto Definitivo da Oferta Pública de Distribuição
Primária de Ações Ordinárias de Emissão da Desktop Sigmanet Comunicação Multimidia S.A., incluindo o
Formulário de Referência anexo a ele e eventuais aditamentos
e/ou suplementos.

Prospecto Preliminar

O Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição
Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da
Desktop - Sigmanet Comunicação Multimidia S.A., incluindo o
Formulário de Referência anexo a ele e eventuais aditamentos
e/ou suplementos.

Prospectos

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

Real, real, reais ou R$

Moeda oficial corrente no Brasil.

Regra 144A

Rule 144A editada ao amparo do Securities Act.
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Regulamento do
Novo Mercado

Regulamento do Novo Mercado da B3, que disciplina os
requisitos para a negociação de valores mobiliários de
companhias abertas no Novo Mercado, estabelecendo regras
diferenciadas para essas companhias, seus acionistas,
incluindo acionistas controladores, administradores e
membros do Conselho Fiscal, quando instalado.

Regulamento S

Regulamento S editado ao amparo do Securities Act.

Resolução CMN 4.373

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

Resolução CVM 13

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

Resolução CVM 27

Resolução da CVM nº 27, de 8 de abril de 2021.

Resolução CVM 30

Resolução da CVM nº 30, de 11 de maio de 2021.

Resolução CVM 35

Resolução da CVM nº 35, de 26 de maio de 2021.

SEC

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

Securities Act

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

Desktop – Sigmanet Comunicação Multimidia S.A., sociedade
por ações, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 08.170.849/0001-15,
com seus atos constitutivos registrados na JUCESP sob o
NIRE 353.0056526-6.

Registro na CVM

A Companhia obteve o registro de emissora de valores
mobiliários categoria “A” perante a CVM em 19 de julho de
2021, sob o nº 2602-6.

Sede

Localizada na cidade de Sumaré, Estado de São Paulo, na
Estrada Municipal Teodor Condiev, nº 970, 13º andar,
CEP 13171-105, Sumaré.

Diretoria de Relações com
Investidores

Localizada na cidade de Sumaré, Estado de São Paulo, na
Estrada Municipal Teodor Condiev, nº 970, 13º andar,
CEP 13171-105, Sumaré, SP. A Diretora de Relações com
Investidores é a Sra. Carla Cristina Barboza Cardilo. O telefone
da Diretoria de Relações com Investidores da Companhia é
+55 (19) 3514-3100 e o seu endereço eletrônico é
ri@desktop.net.br.

Instituição Escrituradora

Itaú Corretora de Valores S.A.

Auditores Independentes

KPMG Auditores Independentes.

Títulos e Valores Mobiliários
Emitidos

As Ações serão listadas no Novo Mercado sob o código
“DESK3”, a partir do primeiro dia útil imediatamente posterior à
divulgação do Anúncio de Início.

Jornais nos quais divulga
informações

As publicações realizadas pela Companhia em decorrência da
Lei das Sociedades por Ações são divulgadas no DOESP e no
jornal “Correio Popular de Campinas”.

Formulário de Referência

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

Website

www.ri.desktop.com.br
As informações constantes no website 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 inclui estimativas e declarações acerca do futuro, ou estimativas e declarações
prospectivas, principalmente, nas seções “Sumário da Companhia – Principais Fatores de Risco
Relativos à Companhia” e “Fatores de Risco Relacionados às Ações e à Oferta”, descritos nas
páginas 20 e 66, respectivamente, deste Prospecto, e nos itens “4. Fatores de Risco”,
“7. Atividades do Emissor” e “10. Comentários dos Diretores” do Formulário de Referência nas
páginas 344, 432 e 505, respectivamente, deste Prospecto.
Essas considerações sobre estimativas e declarações prospectivas se basearam, principalmente,
nas expectativas atuais da Companhia sobre eventos futuros e tendências financeiras que afetam
ou possam afetar seu setor de atuação, sua participação de mercado, sua reputação, seus
negócios, sua situação financeira, o resultado das suas operações, suas margens e/ou seu fluxo
de caixa. Elas estão sujeitas a diversos riscos e incertezas e foram efetuadas somente com base
nas informações de que dispomos atualmente.
Além de outros itens discutidos em outras seções deste Prospecto, há uma série de fatores que
podem impactar adversamente os resultados da Companhia e/ou podem fazer com que as
estimativas e declarações não ocorram. Tais riscos e incertezas incluem, entre outras situações, as
seguintes:
•

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
os outros riscos descritos na seção 4.1 de Fatores de Risco do Formulário de Referência,
anexo a este Prospecto a partir da página 344;

•

o impacto da pandemia de COVID-19 nas condições e econômicas e dos negócios no Brasil e
mundialmente e quaisquer medidas restritivas impostas por autoridades governamentais para
combater o surto;

•

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

•

alterações na conjuntura socioeconômica, política e de negócios do Brasil, incluindo,
exemplificativamente, inflação, flutuações das taxas de juros, nível de emprego, crescimento
populacional, confiança do consumidor e liquidez nos mercados doméstico de crédito,
financeiro e de capitais;

•

flutuações nas taxas de câmbio, especificamente com relação ao Real perante o Dólar, que
sofreu volatilidade significativa desde o início da pandemia de COVID-19;

•

um novo rebaixamento da classificação de crédito do Brasil;

•

intervenções governamentais, resultando em alteração na economia, tributos, tarifas ou
ambiente regulatório, assim como modificações em leis e regulamentos aplicáveis ao setor de
atuação da Companhia, bem como alteração no entendimento dos tribunais ou autoridades
brasileiras em relação a essas leis e regulamentos, incluindo os que envolvem questões fiscais
e trabalhistas que onerem o custo da estrutura da Companhia;

•

as decisões dos processos ou procedimentos judiciais ou administrativos;

•

manutenção do sucesso de nosso marketing e esforços de venda;

•

nossa capacidade de manter nossos atuais volumes de negócios;
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•

alteração no custo dos nossos produtos e dos nossos custos operacionais;

•

capacidade da Companhia de implementar suas estratégias de crescimento;

•

capacidade da Companhia de se financiar adequadamente;

•

capacidade da Companhia de atender seus clientes de forma satisfatória;

•

nossa capacidade de manter os preços de nossos produtos face aqueles praticados por
nossos concorrentes atuais, bem como aqueles que poderão ser praticados por novos
concorrentes;

•

mudança no cenário competitivo no setor de atuação da Companhia, bem como mudanças nas
preferências ou na situação financeira dos consumidores e demandas pelos produtos que
vendemos;

•

despesas com acidentes, roubos e outros sinistros;

•

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

•

aumento do custo na estrutura da Companhia;

•

fatores ou tendências que possam afetar os negócios, market share, condições financeiras,
liquidez e resultados operacionais da Companhia;

•

eventos de força maior; e

•

capacidade da Companhia de implementar, de forma tempestiva e eficiente, qualquer medida
necessária em resposta ao, ou para amenizar os impactos do surto de (COVID-19) em seus
negócios, operações, fluxo de caixa, perspectivas, liquidez e condição financeira; e outros
fatores de riscos apresentados na seção “Fatores de Risco Relacionados às Ações e à Oferta
e às Ações” e “Sumário da Companhia – Principais Fatores de Risco Relativos à Companhia”,
nas páginas 66 e 20, respectivamente, deste Prospecto, e na seção “4. Fatores de Risco” do
Formulário de Referência na página 344 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.
O INVESTIDOR DEVE ESTAR CIENTE DE QUE OS FATORES MENCIONADOS ACIMA, ALÉM
DE OUTROS DISCUTIDOS NESTE PROSPECTO E NO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA,
PODERÃO AFETAR OS RESULTADOS FUTUROS DA COMPANHIA E PODERÃO LEVAR A
RESULTADOS DIFERENTES DAQUELES CONTIDOS, EXPRESSA OU IMPLICITAMENTE, NAS
DECLARAÇÕES E ESTIMATIVAS DESTE PROSPECTO. TAIS ESTIMATIVAS REFEREM-SE
APENAS À DATA EM QUE FORAM EXPRESSAS, SENDO QUE A COMPANHIA E OS
COORDENADORES DA OFERTA NÃO ASSUMEM A OBRIGAÇÃO DE ATUALIZAR
PUBLICAMENTE OU REVISAR QUAISQUER DESSAS ESTIMATIVAS E PROSPECTIVAS
FUTURAS EM RAZÃO DA OCORRÊNCIA DE NOVA INFORMAÇÃO, EVENTOS FUTUROS OU
DE QUALQUER OUTRA FORMA. MUITOS DOS FATORES QUE DETERMINARÃO ESSES
RESULTADOS E VALORES ESTÃO ALÉM DA CAPACIDADE DE CONTROLE OU PREVISÃO
DA COMPANHIA.
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As palavras “acreditamos”, “podemos”, “poderemos”, “estimamos”, “continuamos”, “antecipamos”,
“pretendemos”, “esperamos” e palavras similares têm por objetivo identificar estimativas e
perspectivas para o futuro. Tais estimativas referem-se apenas à data em que foram expressas,
sendo que não podemos assegurar que atualizaremos ou revisaremos quaisquer dessas
estimativas em razão da disponibilização de novas informações, de eventos futuros ou de
quaisquer outros fatores. Estas estimativas envolvem riscos e incertezas e não consistem em
qualquer garantia de desempenho futuro. Os reais resultados podem ser substancialmente
diferentes das expectativas descritas nas estimativas e declarações futuras, constantes neste
Prospecto. Tendo em vista os riscos e incertezas envolvidos, as estimativas e declarações acerca
do futuro constantes deste Prospecto e do Formulário de Referência podem não vir a ocorrer e,
ainda, nossos resultados futuros e nosso desempenho podem diferir substancialmente daqueles
previstos em nossas estimativas em razão, inclusive, mas não se limitando, aos fatores
mencionados acima. Por conta dessas incertezas, o investidor não deve se basear nestas
estimativas e declarações futuras para tomar uma decisão de investimento.
Declarações prospectivas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos
futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. As condições da
situação financeira futura da Companhia e de seus resultados operacionais futuros, sua
participação e posição competitiva no mercado poderão apresentar diferenças significativas se
comparados àquelas expressas ou sugeridas nas referidas declarações prospectivas. Muitos dos
fatores que determinarão esses resultados e valores estão além da capacidade de controle ou
previsão da Companhia. Em vista dos riscos e incertezas envolvidos, nenhuma decisão de
investimento deve ser tomada somente baseada nas estimativas e declarações prospectivas
contidas neste Prospecto e no Formulário de Referência.
Adicionalmente, os números incluídos neste Prospecto e no Formulário de Referência da
Companhia podem ter sido, em alguns casos, arredondados para números inteiros.
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SUMÁRIO DA COMPANHIA
APRESENTAMOS A SEGUIR UM SUMÁRIO DA OPERAÇÃO DA COMPANHIA, INCLUINDO INFORMAÇÕES
OPERACIONAIS E FINANCEIRAS, VANTAGENS COMPETITIVAS E ESTRATÉGIAS DE NEGÓCIO. ESTE SUMÁRIO É
APENAS UM RESUMO, NÃO CONTENDO TODAS AS INFORMAÇÕES QUE UM POTENCIAL INVESTIDOR DEVE
CONSIDERAR ANTES DE TOMAR SUA DECISÃO DE INVESTIMENTO NAS AÇÕES. INFORMAÇÕES COMPLETAS
SOBRE A COMPANHIA CONSTAM DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA, BEM COMO NAS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS E NAS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS INTERMEDIÁRAS ANEXAS A ESTE PROSPECTO. LEIA ESTE
PROSPECTO E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA ANTES DE ACEITAR A OFERTA.
ANTES DE TOMAR SUA DECISÃO EM INVESTIR NAS AÇÕES, O INVESTIDOR DEVE LER, CUIDADOSA E
ATENCIOSAMENTE, TODO ESTE PROSPECTO, INCLUINDO AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NAS SEÇÕES
“CONSIDERAÇÕES SOBRE ESTIMATIVAS E PERSPECTIVAS ACERCA DO FUTURO”, “PRINCIPAIS FATORES DE
RISCO RELACIONADOS À COMPANHIA” E “FATORES DE RISCO RELACIONADOS À OFERTA E ÀS AÇÕES”,
CONSTANTES NAS PÁGINAS 5, 20 E 66 DESTE PROSPECTO, ALÉM DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA,
ENFATIZANDO AS SEÇÕES “4. FATORES DE RISCO”, “5. GERENCIAMENTO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS”
E “10. COMENTÁRIOS DOS DIRETORES”, BEM COMO AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E RESPECTIVAS NOTAS
EXPLICATIVAS E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS INTERMEDIÁRIAS ANEXAS A ESTE PROSPECTO, PARA UM
ENTENDIMENTO DETALHADO DOS NEGÓCIOS DA COMPANHIA E DA OFERTA PROPRIAMENTE DITA. OS TERMOS
“NÓS”, “NOSSO”, “COMPANHIA”, “DESKTOP”, QUANDO UTILIZADOS NESTA SEÇÃO DO FORMULÁRIO DE
REFERÊNCIA, REFEREM-SE OU SIGNIFICAM, CONFORME O CASO, À COMPANHIA E SUAS CONTROLADAS EM
CONJUNTO, EXCETO SE EXPRESSAMENTE INDICADO DE FORMA DIFERENTE.
Visão Geral1
A Desktop é uma das maiores plataformas de ISPs (Internet Service Provider ou Provedor de Serviços de Internet) do Brasil,
sendo a maior plataforma ISP do Estado de São Paulo2, conforme dados da Agência Nacional de Telecomunicações (“Anatel”).
Atuamos majoritariamente no mercado de prestação de serviços de internet de banda larga com tecnologia de fibra óptica de
alta velocidade voltado para o consumidor pessoa física.
Nosso propósito é levar a melhor experiência de conectividade em alta velocidade de banda larga aos nossos usuários e com
isso democratizar o acesso a uma internet de qualidade, atendendo de forma agnóstica grandes e pequenas localidades.
Mais de 99% dos nossos clientes tem produtos de internet, sendo que 93% dos clientes possuem planos com banda larga e os
demais possuem planos com banda larga e TV digital. Ademais, quase 95% da nossa base de clientes possui planos de
acesso à internet através da tecnologia de fibra ótica.
Em maio de 2021 a companhia já operava mais de 16.500 km de redes próprias de fibra ótica, contando com mais de 321 mil
usuários ativos, em 53 cidades no interior do Estado de São Paulo, visando sempre entregar serviços de internet confiáveis,
essenciais para o desenvolvimento de inúmeras atividades pessoais e profissionais que fazem parte da rotina da população na
sua região de operação.
Para além dos números esses indicadores evidenciam (i) o compromisso em levar internet de alta velocidade e qualidade aos
nossos clientes, dada a nossa base em fibra ótica (ii) o foco no cliente residencial (iii) a baixa exposição das receitas a produtos
que acreditamos que encontram-se em ciclo de desaceleração, como TV digital; e (iv) clareza e foco no segmento e região
geográfica de atuação que a companhia elencou como alvo.
Linha do tempo da Desktop3
Iniciamos nossas atividades em 1997 na cidade de Sumaré, no Estado de São Paulo. A partir de 2013 a Companhia passou a
focar na tecnologia de fibra ótica, período em que o mercado ainda implantava, em sua maioria, redes de rádio, cobre e cabo
coaxial para usuários de banda larga.

1
2
3

Dados da Companhia referentes a maio de 2021. Dados da ANATEL referentes a maio de 2021.
Excluído São Paulo Capital.
Fonte: Companhia.
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A imagem abaixo apresenta um breve resumo da história da Companhia desde a sua fundação.

O gráfico abaixo mostra o crescimento da Desktop nos últimos anos, mais do que dobrando o número de assinantes entre
dezembro de 2019 e maio de 2021. Recentemente, esse crescimento foi ainda mais acelerado, com a entrada da Companhia
em 37 novas cidades entre 2020 e maio de 2021.
Evolução do número de assinantes da Desktop (000’)4

Além dos ganhos operacionais, a Companhia manteve uma taxa composta de crescimento anual (CAGR – Compound Annual
Growth Rate, em inglês) de receita líquida de serviços entre 2018 e 2020 de 58%.
A Companhia entende a importância da sua atividade para a comunidade, e tem como propósito impactar positivamente a
sociedade, fornecendo internet de boa qualidade e velocidade de forma inclusiva, e constante preocupação com a qualidade do
atendimento aos seus clientes.
A Companhia acredita que um modelo sustentável de negócio gera benefícios a todos os stakeholders: clientes, fornecedores,
acionistas e a sociedade em geral. Nesse contexto, a Desktop desenvolve também iniciativas com foco em ESG. Como exemplo
recente, no âmbito de um dos efeitos da pandemia de Covid-19, a Companhia assumiu sua responsabilidade como provedora de
serviços de conectividade garantindo a continuidade dos estudos de crianças carentes na região de Limeira e adjacências. Através
da (i) doação de recursos próprios, (ii) destinando parte das mensalidades pagas pelos novos assinantes e (iii) engajando a
sociedade a contribuir com doações, a Desktop levantou recursos suficientes para a aquisição de computadores para centenas de
crianças carentes, o que, combinado com o provimento gratuito do serviço de internet via fibra ótica da Companhia, permitirá a
essas crianças dar prosseguimento a seus estudos, garantindo-lhes oportunidade de um futuro melhor.
Modelo de crescimento e retorno sobre capital investido
A Companhia vem construindo, ao longo dos últimos anos, um modelo de negócio que acreditamos ser sólido, eficiente e
escalável. Desde o estudo e escolha das novas regiões para expandir a operação, passando pela efetiva construção da rede
de fibra ótica, até a venda do serviço e o atendimento ao cliente, todas as etapas são planejadas visando entregar um serviço
de qualidade e prezando pela satisfação do cliente final, bem como buscando retornos sobre o capital investido.

4

Fonte: Companhia, Anatel.
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A escolha das regiões que vamos atender envolve um processo rigoroso e analítico de aferir o potencial de demanda, partindo
do levantamento de dados em campo, conjuntamente com o cruzamento com nossos modelos estatísticos proprietários, que
são suportados por um banco de dados com o histórico de dezenas de projetos já realizados, com suas respectivas
performances. O resultado dessas análises nos permite crescer com assertividade em regiões que em nossos modelos
otimizam o retorno sobre o capital investido, conforme mostrado abaixo, em que priorizamos cidades com perfis populacionais,
econômicos e de competição similares a aqueles nos quais obtivemos maiores sucesso em nosso histórico de projetos.
Possuímos mais de 265 projetos já realizados pela Desktop em nossa base de dados (sendo 194 maturados) e, conforme mencionado
acima, utilizamos esses projetos para traçar nossos modelos estatísticos, que nos permitem analisar em quais regiões teremos
melhores retornos esperados sobre o capital investido, dado indicadores socioeconômicos e de competição dessa nova região. Abaixo
alguns exemplos de como esses indicadores nos permitem traçar curvas de take-up para diferente Tiers de regiões.
Histórico de projetos da Desktop5

Curvas de penetração percentual (quantidade de assinantes / número de portas de fibra totais) em função de dados
sociodemográficos e de competição vis a vis a maturação dos projetos6

As atividades de planejamento e desenho das redes são feitas majoritariamente com times próprios, com objetivo de garantir a
padronização e o total alinhamento às diretrizes técnicas necessárias para a entrega de redes de qualidade, assim como
velocidade nas execuções.
Para a construção das redes, a Companhia possui relação com um mix de fornecedores que inclui desde empresas locais de
construção a grandes companhias referências no setor. Para cada novo projeto é avaliado qual o perfil mais aderente de fornecedor,
sendo que o trabalho é coordenado diretamente pelo time de gestão da Companhia, que possui experiência nesse tipo de projeto.
Em paralelo à construção e expansão das redes, a Companhia estrutura estratégias customizadas para atingir o público-alvo
de cada nova região, levando em consideração o perfil socioeconômico da região atendida. A Desktop possui múltiplas
abordagens de atuação, mesclando investimento em diversos canais (digital, porta-a-porta, canais telefônicos, lojas e
representantes comerciais), visando a maior eficiência no custo de aquisição de seus clientes e retorno sobre os investimentos.
A seleção e a execução do nosso modelo de negócios de crescimento orgânico são feitas criteriosamente, seguindo algoritmos
eficientes e garantindo maiores taxas de retornos para tais projetos: (i) triagem e análise do mercado; (ii) avaliação da demanda
do projeto na respectiva região; (iii) estimativa de investimento de Capex a ser feito; (iv) modelagem e aprovação do comitê; (v)
execução do projeto; e (vi) lançamento comercial.
A eficiência e precisão no processo de escolha das regiões de expansão e a definição da melhor estratégia comercial para
venda dos serviços permitiu à Desktop atingir altas taxas de eficiência de uso das redes (“penetração de portas” – relação de
assinantes conectados vis-à-vis capacidade instalada) em seus projetos, conforme gráfico abaixo.

5

6

Fonte: Companhia. Notas:
1
- Baixa Representatividade indica projetos com menos de 3.000 casas passadas (“home passed” - HPs).
2
- Projetos Maturados possuem operação ativa há mais de 24 meses.
Fonte: Companhia. Nota: Para efeito de seleção de projetos, os mesmos são analisados combinando as variáveis.
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O sucesso do modelo de crescimento orgânico da Companhia é refletido no retorno do investimento de nossos projetos. Dentre
todas as cidades onde a Desktop lançou operações orgânicas até dezembro de 2020, em 95% delas a performance atual da
cidade representa, em nossos modelos, uma taxa interna de retorno (TIR) projetada acima de 25% ao ano. A TIR é um dos
principais indicadores da Companhia, sendo projetada (com base no cálculo do fluxo de caixa desalavancado da Companhia
na perpetuidade) e acompanhada em todos os processos de crescimento orgânico, por fornecer uma métrica sobre o retorno
do capital investido. No mais, em 50% das cidades em que já entramos organicamente, a performance atual é condizente com
uma TIR projetada acima de 35% ao ano. Nota-se, ainda, que todas as cidades da Companhia que possuem um tempo médio
de rede disponível para venda acima de 24 meses encontram-se dentro deste último cenário, ou seja, com performance
condizente com uma TIR de projeto acima de 35%.
No gráfico abaixo, apresentamos todas as cidades em que a Companhia já entrou organicamente, sendo o tamanho do círculo
proporcional ao número de habitantes da cidade. O eixo vertical reflete o percentual de utilização de nossa rede nessas cidades
(clientes divido por capacidade), e eixo horizontal reflete o tempo médio ponderado em que as portas estão disponíveis para
venda. Por fim, traçamos linhas com TIRs de 25% ao ano e 35% ao ano, que refletem o quanto de retorno sobre investimento
essas cidades estão gerando para Companhia, a partir de nossos modelos de acompanhamento.
Penetração de Portas nas regiões onde a Desktop opera7

Acreditamos que uma vez que se torna cliente da Desktop, o usuário estará inserido em uma operação que preza pela sua
satisfação. Desde a venda do serviço, passando pela instalação e manutenção das redes, e, por fim, nos canais de
atendimento da Companhia, todas estas atividades são realizadas por equipes próprias, o que acreditamos melhorar a
produtividade e qualidade do serviço prestado.
Em complemento ao crescimento orgânico, acreditamos possuir também grande expertise em Fusões e Aquisições (M&A).
Possuímos uma equipe dedicada que atua na prospecção de novos negócios, avaliação de empresas e acompanhamento
minucioso do processo de due diligence das companhias targets. Nosso playbook para capturar valor com as aquisições
considera a busca por companhias que (i) estejam localizadas em áreas geográficas contínuas com a operação atual da
Desktop e com potencial para continuar o crescimento pós-deal de forma orgânica, (ii) sejam líderes de mercado, plataformas
consolidadas e de referência na sua área de atuação, (iii) possuam redes com o mesmo padrão de qualidade e de topologia,
que permitam rápida integração aos ativos da Desktop de forma a manter uma operação única e integrada e (iv) permitam um
assessment positivo de seus principais executivos, como forma de aproveitá-los dentro das estruturas regionais que sustentam
a expansão territorial da Desktop.
Temos experiência na condução destes processos inorgânicos, concretizando 4 deles apenas nos últimos 10 meses. Em
agosto de 2020, a Companhia realizou a aquisição da ISSO Internet e Telecomunicações Ltda. ME. Em novembro de 2020,
concluímos a aquisição de participação societária na Netell Internet S.A.. Em março de 2021, concluímos a aquisição de
participação societária na Netion Soluções em Internet Via Rádio. Já em maio de 2021, concluímos a aquisição de participação
societária na C-Lig Telecomunicações Ltda.. Mais recentemente, ao final de maio de 2021, assinamos um Contrato de Compra
e Venda para aquisição de outro provedor com operações nos municípios de Atibaia, Mairiporã, Bom Jesus dos Perdões,
Jarinu, Piracaia e Nazaré Paulista, todos dentro do Estado de São Paulo, cuja receita líquida total no exercício social de 31 de
dezembro de 2020 foi de aproximadamente 20 milhões de reais, e que conta com uma base de aproximadamente 18 mil
assinantes. O preço de aquisição por 100% da Companhia será pago mediante parcela à vista de R$22 milhões e R$25
milhões serão pagos de forma parcelada ao longo dos 5 anos seguintes à data de Fechamento da Transação. A transação
permanece sob regime de confidencialidade e está sujeita às condições suspensivas, de forma que ainda não foi divulgada ao
mercado. O fechamento da transação deve ocorrer somente após a liquidação financeira da oferta.
Segundo a Anatel 8, o mercado de internet banda larga é bastante fragmentado, com mais de 5.000 provedores distintos
concentrando mais de 39% do volume de assinantes do serviço no Brasil. A Desktop busca se apresentar como protagonista
do processo de consolidação dessa indústria, mantendo um olhar seletivo nas oportunidades aderentes ao seu plano
estratégico de crescimento e com alto potencial de retorno sobre capital.
Apesar de estar inserido em um mercado competitivo, a Desktop tem alcançado consistentemente uma alta taxa de penetração
/ taxa de porta nas cidades em que já atua, atingindo mais de 58% na maioria das regiões o que propicia uma vantagem
7

8

Fonte: Companhia. Nota: TIR nominal, desalavancada e calculada utilizando estimativas de perpetuidade. Todas as cidades lançadas pela Companhia de forma orgânica e
com tempo médio de rede apta para venda de mais de 4 meses. Março/21.
Fonte: ANATEL. Painéis de dados de banda larga fixa.
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competitiva à Companhia em relação a outros participantes do mercado.
Os investimentos em infraestrutura de rede para novas residências feitos durante o 2º semestre de 2020 suportam essa rápida
expansão em participação de mercado.
Estratégia comercial
Entendemos que o ângulo de captura de assinantes em um novo projeto, como o lançamento de uma nova cidade, define o
sucesso do projeto na sua maturidade. Justamente por isso, a estratégia de go- to-market bem como a excelência na sua
execução recebem bastante atenção na Companhia. Acreditamos que nossa estratégia de entrada é assertiva, granular,
territorial e com excelência tática, sustentada por um sistema comercial ajustado para cada perfil sociodemográfico das
cidades, considerando entre outros população, intensidade e tipo de competição com outros players.
Nos estágios iniciais de um novo projeto orgânico, nos apoiamos em uma estrutura omnichannel (digital, porta-a-porta, canais
telefônicos, lojas e representantes comerciais), que nos permite ter profundidade e presença local. Nossos esforços de venda
nessa fase inicial do projeto são, em grande parte, presenciais e realizados com times próprios, com colaboradores
selecionados na região e/ou entorno e que possuem conhecimento dos hábitos, costumes e preferências do público alvo.
Percebemos inúmeras vantagens nesse modelo de times próprios, como o alinhamento de cultura, engajamento, o foco na
qualidade e a possibilidade de administrar diretamente uma política de incentivos financeiros a toda cadeia. Após a maturação
inicial, e com o aumento progressivo da ocupação da rede, os demais canais (incluindo digital, presente desde o primeiro dia da
operação) ganham maior protagonismo, garantindo um CAC (custo de aquisição do cliente) mais eficiente.
Toda a estratégia comercial é suportada por uma estratégia de marketing que combina posicionamento de marca nas mais
diversas plataformas de comunicação e ações de trademarketing locais, granulares e de guerrilha.
A área de operações é totalmente integrada às ações comerciais, garantindo eficiência máxima nos esforços de captação de
novos clientes. Mutirões coordenados de “vende e instala” são frequentemente lançados.
Cada cidade é acompanhada por um plano de negócios próprio, que considera (i) as estimativas de captura de assinantes
geradas a partir do modelo de projeção de demanda, (ii) os gastos de marketing, vendas e operações e (iii) os investimentos
realizados, garantindo uma execução voltada para o retorno sobre capital.
Acreditamos que nosso trabalho de captação de novos assinantes é impulsionado pelo reconhecimento da nossa base atual de
clientes quanto à excelência dos produtos oferecidos e quanto à qualidade dos serviços prestados. Mais adiante nesta seção
evidenciamos pesquisas de organizações idôneas e referências em avaliação da qualidade dos serviços, como o site Reclame
Aqui e o site Melhor Plano, que refletem a percepção positiva que nossa base de clientes possui sobre as operações da
Desktop.
Como nossos clientes conheceram a Desktop?9
Temos como objetivo que o reconhecimento de nossa base de clientes gere uma espiral positiva de atração de novos clientes. Em
pesquisa realizada em janeiro e fevereiro de 2021 com novos clientes, 41% da amostra declarou que conheceu a Desktop através
da indicação de amigos e familiares, sendo este o principal motivo para a contratação dos nossos serviços. Em nossa visão, esses
dados reforçam nosso potencial de gerar valor através da prestação de um serviço reconhecidamente de qualidade.

O resultado da nossa estratégia de go-to-market, associada à qualidade do serviço prestado, vem gerando resultados
expressivos nas cidades recém-lançadas. Entre janeiro e março de 2021, a Desktop adicionou 9 novas cidades à sua base. Na
média estas novas cidades vêm apresentando taxas de penetração sobre a rede na faixa de 6% ao mês, quando
mensalizadas, com algumas ultrapassando 8% na mesma métrica.
O processo, que entendemos escalável e em aceleração de expansão da oferta do portfólio da Desktop a novas áreas,
combinado com a nossa estratégia comercial de sucesso, tem como consequência o crescimento contínuo de nossas
ativações brutas mensais orgânicas. O gráfico a seguir ilustra a evolução do volume de ativações brutas mensais da Desktop,
que mais do que dobraram desde o primeiro trimestre de 2020.

9

Fonte: Companhia. Companhia. Pesquisa Tracking de aquisição.Safras Janeiro e Fevereiro. 400 respondentes.
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Volume de ativações brutas mensais10

O franco crescimento das adições de clientes nos garante uma rápida evolução da nossa base de clientes. Acreditamos que
este acréscimo, eminentemente fruto do crescimento orgânico e com pontuais adições inorgânicas estratégicas, evidencia a
capacidade operacional e de execução da Desktop.
Evolução da Base da Desktop (número de assinantes em milhares)11

Pontos chaves da Desktop
1.

Elevado Market share em nossa região de atuação

Na nossa visão, nossa estratégia de seleção de cidades, associado à nossa estratégia comercial e reconhecimento de
qualidade por parte dos nossos clientes nos permitiu assumir um papel de liderança em nossa região de atuação. De acordo
com os dados publicados pela Anatel12, nas cidades onde a Desktop está operando há mais tempo, ela normalmente exerce
papel de líder de mercado, sendo que a Companhia é líder em 27% do total de cidades onde atua e líder em 50% se
considerarmos cidades “na maturidade”, que em nossa definição são cidades onde operamos com fibra ótica há mais de 24
meses.
Em nossa visão, o alto market share das cidades onde a Companhia opera há mais tempo é resultado da estratégia da
Companhia que combina (i) ser seletiva nos seus projetos de expansão, (ii) ser orientada a retorno sobre investimento, (iii)
possuir um go-to-market que aposta em estratégias locais e granulares, e (iv) foco na prestação de um serviço de qualidade.
Participação de mercado da Desktop versus Competição em cidades selecionadas onde a Companhia opera há menos de 2
anos com fibra ótica (%).

10
11
12

Fonte: Companhia. Nota: Considerando números de ativações da Desktop e Controladas.
Fonte: Companhia. Nota: Evolução considera entrada de 81 mil clientes através de aquisições
Fonte:https://informacoes.anatel.gov.br/paineis/acessos/banda-larga-fixa
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Nas cidades com operações recentes (menos de 2 anos com fibra ótica), nota-se um crescimento relevante em áreas onde as
grandes operadoras estavam consolidadas. E, assim como em operações mais maduras, conseguimos, com sucesso,
aumentar nossa base de clientes muito mais rápido que as grandes operadoras, mesmo quando essas também já operam com
tecnologia de fibra ótica, conforme demonstrado nos gráficos abaixo.

Faz-se o registro de que em Campinas a cobertura da Desktop é apenas parcial (atendemos no momento 43% da cidade).
Além de competir com sucesso com outros ISPs locais, a Companhia também vem tendo sucesso em aumentar a sua base de
assinantes de fibra ótica num ritmo superior ao das grandes operadoras que atuam com serviços de fibra ótica nas mesmas
cidades que nas quais a Desktop atua.
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Aumento de penetração em cidades selecionadas | Comparação com Grande Operadora que era líder na região em janeiro de 2019.
Segundo dados da Anatel13, olhando a evolução da base de assinantes de fibra da Desktop em 4 cidades selecionadas entre
janeiro de 2019 e fevereiro de 2020, e comparando com a grande operadora incumbente líder nestas regiões, é possível notar
a grande relevância da Desktop em ganhar participação de mercado frente a um grande player. Em todas essas cidades a
Desktop é líder de market share, ultrapassando a operadora de grande porte na região (a Vivo).

2.

Produtos de qualidade a preços competitivos ajudam a fidelizar a base atual de clientes

Cada vez mais a população brasileira vem aumentando o consumo de dados e tornando, na nossa visão, o acesso à internet
um bem essencial em suas vidas. Associado a isso, a nova realidade de trabalho em modelo home office, o aumento do ensino
a distância e o crescimento de plataformas de entretenimento como Netflix, Amazon, Disney Plus e Globoplay, vem gerando
uma necessidade cada vez maior por internet de alta velocidade, estável e associada a uma excelente prestação de serviço no
atendimento aos clientes.
Tendo esses pontos em vista, a Desktop sempre teve como um de seus pilares internos prestar um serviço de alta qualidade.
De acordo com o website “Reclame Aqui” (www.reclameaqui.com.br), a maior plataforma de solução de conflitos entre
consumidores e empresas da América Latina, a Desktop tem apresentado avaliação positiva e superior aos seus concorrentes
regionais e similares. Em relação as grandes operadoras, em geral, o grande número de reclamações em conjunto com a falta
de respostas por parte destas companhias para as soluções de problemas relacionadas à internet as leva a possuir o status de
“não recomendado” e, portanto, não possuem nota de avaliação no website Reclame Aqui.

13

Fonte: https://informacoes.anatel.gov.br/paineis/acessos/banda-larga-fixa
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Fonte: Reclame Aqui 6 meses findo em 31/05/2021, Anatel
Nota: 1. As companhias que receberam a avaliação “não recomendada” no website Reclame Aqui foram consideradas como nota 0 para o cálculo da média

A qualidade da prestação de serviço da desktop vai além do serviço de atendimento aos clientes. De acordo com o website
“Melhor Plano” (www.melhorplano.net), a Desktop foi considerada como o provedor com a banda larga mais rápida de Sumaré,
Hortolândia, Campinas e Piracicaba em 2021 - cidades que, em março de 2021, representavam ~51% da nossa base de
clientes total.
A Desktop tem como diretriz internalizar todas as atividades que envolvem interação com o cliente final, de forma que todo o
nosso atendimento ao cliente é feito com equipes próprias.
Nossos colaboradores são estimulados a sentirem-se parte vital do negócio e a terem orgulho em trabalhar na Companhia.
Dessa forma, são empoderados a buscar continuamente as soluções que melhor atendam as demandas dos nossos clientes.
Todos os colaboradores têm também metas individuais, tanto de qualidade quanto de produtividade, com incentivos
significativos atrelados a suas performances.
O uso da tecnologia também é um aliado para a Desktop. A maior parte dos serviços, como emissão de segunda via de conta,
desbloqueio de serviços, avisos de pagamento e consulta a status podem hoje ser feitos de forma digital, rápida e sem
interação humana.
A combinação do uso da tecnologia e de colaboradores revestidos do sentimento de dono tem gerado melhoras significativas
nos indicadores de atendimento e resolução de chamados na operação da Desktop.
Os quadros abaixo refletem indicadores medidos pela Companhia para garantir o bom atendimento dos clientes. A taxa de
contato reflete o número de clientes que entram em contato com a Companhia por meio de seus diversos canais de
atendimento, dividido pelo número total de clientes; a nosso ver, a partir de uma taxa de contato decrescente (como a refletida
no gráfico a seguir) podemos inferir que os nossos clientes estão satisfeitos com o funcionamento do serviço/produto, uma vez
que tem procurado menos a Companhia para esclarecer dúvidas, reclamar ou questionar. Por sua vez, a taxa de transferência
de ligações representa o número de contatos de clientes que precisarem ser transferidos para mais de um atendente ao longo
do atendimento (em outras palavras, ligações que não puderam ser solucionadas logo pelo primeiro atendente); entendemos
que uma taxa de transferência de ligações decrescente (como a refletida no gráfico a seguir) indica um bom atendimento ao
cliente, o que pode resultar em maior grau de satisfação.

Fonte: Companhia

Ademais, o fato da Companhia atrair clientes que eram outrora servidos por outras grandes operadoras com tecnologia de fibra
atesta a qualidade do serviço prestado pela Desktop, que tem como objetivo fornecer mais qualidade e mais conexão para
todos os seus clientes.
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Na pesquisa realizada em janeiro e fevereiro de 2021 com novos clientes, já mencionada anteriormente, os novos assinantes
declaram também qual era o seu provedor anterior de banda larga, caso existisse. Cerca de 46% dos nossos novos clientes já
possuíam internet via fibra ótica anteriormente, sendo que quase 25% dos novos assinantes eram clientes de fibra de alguma
das grandes operadoras.

Serviços, tecnologia e provedores de banda larga fixa previamente utilizados pelos clientes conquistados pela
Desktop entre janeiro e fevereiro de 2021
Evidencia-se a heterogeneidade dos assinantes adicionados à base da Desktop. De forma balanceada, são clientes que eram
anteriormente assinantes de produtos de fibra de ISPs locais, de fibra de grandes operadoras ou ainda assinantes de produtos
legados. Na nossa visão, esse equilíbrio no perfil dos novos clientes captados reforça a competitividade da Desktop nos
cenários onde a mesma atua.
Os motivos que fazem estes clientes aderirem à Desktop reforçam, na nossa opinião, a nossa proposta de valor da Companhia.
Na mesma pesquisa, onde os novos clientes assinalam os motivos que os levaram a mudar para a Desktop, destaca-se, como
principal fator, a “maior qualidade de conexão”.
Motivos que levam clientes a mudar para a Desktop14

3.

Plataforma de alto desempenho suportada por uma Infraestrutura de TI estado da arte

A rede da Desktop é integrada e própria, de ponta a ponta, o que garante a entrega de um serviço de qualidade a todos os
nossos assinantes. Contamos com mais de 10.200 km de redes GPON e mais de 4.000 km de backbone em fibra ótica.
Todas as nossas redes GPON foram projetadas e implementadas com padrões carrier-class, utilizando splitagem 1:64,
unicamente com materiais e equipamentos fornecidos por fabricantes reconhecidamente de primeira linha. Isso nos garante
tanto qualidade quanto evolução. Todas as nossas redes já são 100% preparadas para evolução para a tecnologia XGS-PON,
que permite a entrega de velocidades de até 10G simétricos aos assinantes.
Nossas redes GPON são também projetadas e dimensionadas para permitir o aumento na base de assinantes com o menor
investimento adicional possível. Nossas redes primárias são sempre dimensionadas para a duplicação de suas capacidades de
atendimento sem a necessidade da implantação de novos cabos de fibra ótica.
O nosso backbone, que interliga todas as nossas cidades e também nos conecta com os principais Data Centers do país, é
totalmente em fibra ótica e se utiliza das melhores tecnologias e equipamentos disponíveis. A nossa infraestrutura de backbone
não inclui nenhum tipo de tecnologia legada, sendo totalmente baseada em tecnologia IP.
Com foco em garantir alta disponibilidade e alta performance, nosso backbone possui terminações em nossos dois Data
Centers redundantes, o que nos garante a integridade das operações mesmo na ocorrência de incidentes mais graves.
14

Fonte: Companhia.
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E, para assegurar a continuidade e a qualidade dos serviços, toda as nossas redes, sejam de GPON ou de backbone, são
gerenciadas e monitoradas de maneira centralizada, por equipes técnicas qualificadas, com suporte nos melhores sistemas de
gestão existentes no mercado.
Time capacitado com extensa experiência na indústria.
A administração da Desktop é composta por profissionais qualificados e experienctes em cada uma de suas áreas de atuação,
alinhados e engajados com a missão, visão e valores da Companhia.
Nosso time de executivos é formado por profissionais com perfis multidisciplinares, das mais variadas áreas profissionais e com
vasta experiência na área de telecomunicações. Vide Seção 12.5/6 deste Formulário de Referência (Composição e experiência
profissional da administração e do conselho fiscal) para maiores informações e biografias dos executivos da Companhia.
A cultura organizacional e de recursos humanos da Companhia está pautada na atração e retenção de seus talentos, e objetiva
estimular a motivação, o comprometimento e o senso de pertencimento.
Na Desktop, estabelecemos um programa de remuneração variável onde todos os funcionários são elegíveis a receber uma
parcela do lucro, de acordo com metas estabelecidas com base na função desempenhada, dentre elas número de instalações
realizadas, número de ligações atendidas, qualidade do serviço, número de vendas, entre outras. A alta administração tem
acesso a um plano de ações.
Ademais, mantemos nossos profissionais alinhados com nossos objetivos, sendo as metas da Companhia e as metas
individuais pautadas nos pilares de (i) satisfação de clientes; (ii) retorno sobre capital investido; (iii) crescimento; (iv)
rentabilidade da Companhia.
E mantemos uma base de funcionários diversificada, com sólidos programas de desenvolvimento e retenção, como pode ser
visto no gráfico abaixo.

Fonte: Companhia.

Nossas avenidas de crescimento
Na nossa opinião, possuímos um modelo de operação maduro, amplamente testado e de comprovado sucesso, sendo a essência
do plano estratégico da Desktop expandir suas operações e replicar, em regiões contínuas à nossa operação atual, principalmente
em cidades com características similares àquelas em que obtivemos sucessos historicamente, nosso modelo de execução,
objetivando crescimento, altas margens operacionais, retorno sobre o capital investido e satisfação da nossa base de clientes.
A estratégia de crescimento da Companhia no médio prazo está pautada no crescimento no Estado de São Paulo e nos seus
Estados adjacentes, de forma a estruturar novas áreas que sejam completamente integradas e contínuas a atual operação da
Desktop, o que acreditamos ser a melhor maneira de crescer com retorno satisfatório, além de capturar eficiências
operacionais.
Buscamos democratizar assim, de forma efetiva, o acesso a conexões de banda larga de qualidade e de alta velocidade,
estendendo-o para o maior número possível de pessoas, independentemente de estarem em grandes centros urbanos ou em
pequenas cidades no interior.
Dessa forma, a Desktop elencou as seguintes avenidas de crescimento dentro do seu plano de negócios:
•

a expansão orgânica, que foi e continuará sendo nossa principal avenida de crescimento, feita de forma seletiva, em
regiões contínuas à operação atual, visando encontrar os projetos com melhor retorno sobre o investimento, em linha com
o histórico da companhia;

•

a expansão complementar via crescimento inorgânico, através de aquisições de plataformas que (i) estejam posicionadas
também em áreas contínuas as operações atuais da Desktop, com alto potencial de demanda e dentro do escopo do
crescimento orgânico da companhia, (ii) que tenham comprovada capacidade de gerar crescimentos orgânicos futuros
para a Desktop, a partir da implantação do seu playbook operacional, e (iii) que tenham um padrão de qualidade de rede
em linha com os padrões Desktop, possibilitando a efetiva e rápida integração de seus ativos e a captura de ganhos de
sinergia expressivos;

•

o prolongamento do ciclo de vida dos seus assinantes, apoiado numa cultura de ter o cliente como propósito em tudo o
que é feito pela Companhia e a obsessão por melhorar continuamente a qualidade dos produtos e serviços ofertados;
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•

o aumento da receita recorrente anual dos seus assinantes via estratégias customizadas, baseadas em ações mais
efetivas de upsell e crosssell, com serviços e produtos relacionados ao ecossistema de conectividade.

Eventos Recentes
Aquisição da C-Lig
Em 31 de maio de 2021, a Companhia concluiu a aquisição de 70% (setenta por cento) do capital social da C-Lig
Telecomunicações S.A., uma operadora de telecom e provedora de internet banda larga em fibra óptica sediada na cidade de
São Carlos, interior do Estado de São Paulo, reforçando o seu objetivo de expandir a sua área de atuação para outras regiões
do Estado de São Paulo. Para maiores informações, vide item 15.7 deste Formulário.
Primeiro Programa de Outorga de Opção de Compra de Ações
Em 18 de junho de 2021, o Conselho de Administração da Companhia aprovou (i) a eleição dos participantes autorizados a participar
do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia (“Plano”) aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária da Companhia
realizada em 13 de maio de 2021, a quem serão outorgadas opções de compra de ações da Companhia (os “Outorgados”); (ii) com
base no Plano, a criação e as condições gerais do Primeiro Programa de Outorga de Opção de Compra de Ações da Companhia
(“Programa”); (iii) os instrumentos particulares de outorga de opção de compra de ações da Companhia a serem celebrados entre cada
um dos Outorgados e a Companhia; (iv) o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, mediante a
emissão de 35.010 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, em decorrência do exercício de opções de compra de ações da
Companhia no âmbito do Plano pelos executivos Denio Alves Lindo e Carla Cristina Barboza Cardilo.
Além disso, em decorrência da outorga e exercício de opções acima mencionada, a Companhia estima potenciais despesas
adicionais de R$6.949.509,59 com a remuneração baseada em ações da Diretoria para o exercício de 2021. A nova estimativa
causaria um aumento da remuneração potencial da Diretoria anteriormente apresentada de 6.146.841,42 para 11.973.192,93
no exercício social de 2021.
Em razão do aumento de capital acima referido, o capital social da Companhia passou a ser de R$74.981.084,61 (setenta e quatro
milhões, novecentos e oitenta e um mil, oitenta e quatro reais e sessenta e um centavos), dividido em 56.533.686 (cinquenta e seis
milhões, quinhentas e trinta e três mil, seiscentas e oitenta e seis) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.
Cancelamento de Debêntures
Em Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 13 de julho de 2021 a Companhia aprovou o cancelamento da totalidade
das 400 Debêntures da Companhia emitidas nos termos do “Instrumento Particular de Escritura da Segunda Emissão de
Debêntures da Desktop Sigmanet Comunicação Multimídia S.A.”, sendo referidas Debêntures Mandatoriamente Conversíveis
em Ações Ordinárias, da Espécie Subordinada, em uma Única Série, para Distribuição Privada”, datado de 31 de março de
2021 e registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo em 18 de junho de 2021, sob o nº ED003937-8/00 (“Escritura de
Emissão”). Assim, tais Debêntures não causam qualquer efeito na capitalização ou endividamento da Companhia.
Organograma Societário
Na hipótese de ser efetivada a Oferta Pública Inicial, os atuais acionistas da Companhia terão suas respectivas participações
societárias (a) diluídas, em razão da distribuição primária de ações; e (b) parcialmente alienadas, em razão da distribuição
secundária de ações (se houver). Como consequência da referida redução de participação societária, o acionista controlador
reduzirá a sua participação na Companhia a menos de 50% (cinquenta por cento) de seu capital social, sem que isso implique
na alteração de controle direto ou indireto da Companhia.
Não obstante, como medida de cautela a fim de prevenir que a redução na participação societária do atual acionista controlador
da Companhia acarretasse em potencial evento de vencimento antecipado de qualquer instrumento financeiro (ainda que, no
entendimento da Companhia, não haja alteração de controle), foram solicitadas, quando aplicável, e concedidas as dispensas
(waiver) pelos respectivos credores com relação à potencial ocorrência de vencimento antecipado nos termos previstos em
cada um dos referidos instrumentos financeiros.
Na data deste Formulário de Referência, a Companhia e suas controladas cumpriam com todas as obrigações decorrentes de
seus contratos financeiros.
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Após a liquidação da oferta, espera-se que o nosso organograma societário possa ser representado pela figura a seguir:

PRINCIPAIS FATORES DE RISCO RELATIVOS À COMPANHIA
Abaixo estão listados os cinco principais fatores de risco que nos afetam, nos termos do artigo 40, §3º, inciso IV da Instrução
CVM 400. Para informações sobre os fatores de risco a que estamos expostos, veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à
Oferta e às Ações”, na página 66 deste Prospecto, e os itens “4.1 Fatores de Risco” e “4.2 Riscos de Mercado” do Formulário
de Referência, anexo a este Prospecto, a partir da página 344.
A extensão da pandemia da COVID-19, a percepção de seus efeitos e a forma como a pandemia afetará os negócios da
Companhia dependem de eventos futuros, que são incertos e imprevisíveis, assim como seus possíveis
desdobramentos e consequências, e podem afetar material e adversamente os negócios da Companhia, sua condição
financeira, seus resultados de operações e seus fluxos de caixa e, finalmente, a capacidade da Companhia de
continuar a operar seus negócios.
Historicamente, algumas epidemias e surtos regionais ou globais, como aqueles provocados pelo zika vírus, pelo vírus ebola,
pelo vírus H5N5 (popularmente conhecida como gripe aviária), pela febre aftosa, pelo vírus H1N1 (influenza A, popularmente
conhecida como gripe suína), pela síndrome respiratória do oriente médio (MERS) e pela 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 da COVID-19, doença causada por um novo coronavírus
(Sars-Cov-2). Na prática, tal 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 demandou medidas restritivas por parte de autoridades governamentais mundiais, com o objetivo de
proteger a população, resultando em restrições no fluxo de pessoas (incluindo quarentena e lockdown, e limitações a viagens e
à utilização de transportes públicos), no fechamento prolongado de locais de trabalho, em interrupções na cadeia de
suprimentos, no fechamento do comércio e na redução generalizada de consumo. No Brasil, estados e municípios, incluindo as
localidades em que a Companhia opera, adotaram as diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Saúde para controlar a
propagação da doença, como isolamento social e consequente restrição à circulação, que resultaram no fechamento ou na
imposição de restrições de funcionamento de restaurantes, bares, hotéis, shopping centers, áreas de grande circulação,
parques e demais espaços públicos.
Como resultado de uma eventual desaceleração econômica no Brasil decorrente das medidas tomadas em atenção à
pandemia da COVID-19, os clientes e fornecedores da Companhia podem vir a solicitar a renegociação de acordos existentes,
com possível aumento de inadimplência e, portanto, afetar adversamente os resultados de operações e a condição financeira
da Companhia.
A pandemia pode, também, em análise extensiva, impactar materialmente os negócios e operações da Companhia como
resultado de, por exemplo, quarentenas, absenteísmo do trabalhador como resultado de doença ou outros fatores como
medidas de distanciamento social, restrições relacionadas à locomoção, ou outras restrições. Se uma porcentagem significativa
de nossa força de trabalho não puder trabalhar, inclusive por motivo de doença, ou restrições governamentais relacionadas à
locomoção motivadas pela pandemia, as operações da Companhia podem ser adversamente afetadas. Um período prolongado
de trabalho remoto também pode aumentar os riscos operacionais, incluindo, mas não limitado, riscos de segurança
cibernética, o que pode prejudicar a capacidade da Companhia de gerenciar e operar seus negócios, além do aumento de
rotatividade (turnover) e afastamento de colaboradores em consequência de impactos à saúde mental.
Até a data deste Formulário de Referência, enfrentamos dificuldades operacionais causadas pela restrição de circulação de
pessoas em decorrência da pandemia da COVID-19, incluindo nossos técnicos de instalação e manutenção. Ademais,
equipamentos necessários para operação tiveram seu tempo de entrega aumentado pela mais escassa disponibilidade de
alguns insumos produtivos.
O alcance total do impacto da pandemia da COVID-19 sobre os negócios e resultados operacionais da Companhia depende
dos desdobramentos futuros, inclusive a duração e a disseminação da pandemia, que são incertos e imprevisíveis,
especialmente no Brasil, de seu impacto sobre os mercados de capitais e financeiro e qualquer nova informação, hoje
desconhecida, sobre a gravidade do vírus, de sua disseminação para outras regiões e das ações tomadas para contê-la, entre
outras. No contexto da recessão econômica no Brasil causada pela pandemia da COVID-19, a Companhia também pode
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enfrentar dificuldades e/ou atrasos na obtenção de novos financiamentos, manutenção dos covenants financeiros de
instituições financeiras, manter os níveis de adimplência conforme padrões históricos, investir no crescimento do negócio, além
de no limite atender outras necessidades de liquidez e capital, o que pode prejudicar seus negócios.
Não temos conhecimento de eventos comparáveis que possam fornecer uma orientação quanto ao efeito da disseminação da
COVID-19 e de uma pandemia global e, como resultado, o impacto final do surto da COVID-19 é incerto.
Por fim, mesmo após a diminuição do surto da COVID-19, uma recessão e/ou desaceleração econômica, notadamente no
Brasil, incluindo aumento do desemprego, pode resultar em (i) menor atividade comercial e de consumo; (ii) receio dos
consumidores; e (iii) aumento do inadimplemento dos clientes e fornecedores.
Não podemos garantir que outros surtos regionais e/ou globais não acontecerão. E, caso aconteçam, não podemos garantir
que a Companhia será capaz de impedir um impacto negativo em seus negócios.
O impacto da pandemia da COVID-19 também pode precipitar ou agravar os outros riscos discutidos neste Formulário de
Referência. Para mais informações sobre os impactos da pandemia da COVID-19 nos negócios e resultados da Companhia,
ver o item 10.9 deste Formulário de Referência.
A Companhia está sujeita a erros, atrasos ou falhas em medidas de segurança de tecnologia da informação (“TI”), que
poderão também ser violadas ou comprometidas, além de estar sujeita a indisponibilidades imprevistas de sistemas
de TI, que podem resultar em indenizações e na perda da confiança de clientes na segurança dos serviços, afetando
adversamente a Companhia.
A Companhia desenvolve uma infraestrutura comum de tecnologia, processos e pessoas. Certas redes e sistemas de
informação são essenciais para suas atividades e de suas controladas. Os sistemas de informação devem suportar de maneira
adequada todas as necessidades de arquivamento e processamento de informações, além de garantir o acesso a todos os
interessados, obedecendo aos critérios de confidencialidade, integridade e disponibilidade de determinadas informações e
dados pessoais, nos termos da legislação vigente aplicável aos seus negócios. Qualquer falha nos sistemas de tecnologia da
informação da Companhia pode afetar a disponibilidade, integridade e confidencialidade de tais sistemas e, portanto, afetar
adversamente Companhia.
A título exemplificativo, a contaminação (intencional ou acidental) das redes e sistemas da Companhia, por terceiros com quem
está compartilha dados; o acesso não autorizado a informações confidenciais e dados pessoais de clientes por pessoas dentro
ou fora da organização; ataques cibernéticos ou falhas de sistemas que causem degradação aos sistemas ou indisponibilidade
de serviço; e, a penetração nos sistemas de tecnologia da informação e plataformas correlatas por terceiros, com a eventual
infiltração de malware (tais como vírus de computador) nesses sistemas, podem afetar adversamente a Companhia.
Tentativas por qualquer pessoa, incluindo seus funcionários, de violar dados ou invadir a segurança de redes para apropriar-se
indevidamente de informações confidenciais, bem como a invasão de rede por vírus ou outros softwares maliciosos de
qualquer natureza, ataques cibernéticos ou falhas de sistema ou de funcionários que acarretem no uso indevido de informações
confidenciais, podem provocar a interrupção da prestação dos serviços da Companhia e, consequentemente, afetar as
operações dos seus clientes. No mesmo sentido, a adoção do regime de home office pelos colaboradores da Companhia em
razão das medidas de isolamentos adotadas pelos estados e municípios em razão da pandemia de COVID-19 aumentou a
possibilidade de ataques cibernéticos por meio dos computadores de tais colaboradores, haja vista que a segurança cibernética
das redes utilizadas por estes em suas casas pode não apresentar o mesmo nível de segurança daquela do ambiente da
Companhia. Em tais hipóteses, a Companhia estará sujeita a responsabilidades significativas perante seus clientes ou os
clientes de seus clientes em virtude da violação das disposições contratuais, tanto no que diz respeito à adequada
disponibilidade do serviço quanto com relação às suas obrigações de confidencialidade ou ao cumprimento da legislação
vigente aplicável quanto à privacidade e proteção de dados pessoais.
Ademais, a Companhia pode ser obrigada a dispender significativos recursos financeiros e de outra natureza para seguir os
parâmetros de segurança exigidos por leis ou normas aplicáveis, como, por exemplo, a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018,
conforme alterada (“LGPD”), se proteger da ameaça de quebras de segurança e para minimizar os problemas causados por
violações, bem como por qualquer indisponibilidade imprevista dos sistemas internos de TI. A incapacidade da Companhia em
operar suas redes e sistemas devido a ciberataques pode resultar em despesas significativas e/ou perda de participação de
mercado para outras operadoras.
Especificamente no que tange a LGPD, a referida Lei estabelece responsabilidade solidária entre os controladores de dados,
como a Companhia, e os operadores de dados, definidos como os agentes que realizam tratamento de dados pessoais em seu
nome e no seu interesse, sempre que os controladores de dados estiverem diretamente envolvidos no tratamento de dados
pessoais pelos operadores. Isto significa que as violações à legislação de proteção de dados por contratados e subcontratados
da Companhia que realizem tratamento de dados em seu interesse, inclusive os provedores de aplicativos e conexão na
internet, poderão resultar em deveres de compensação e indenização perante terceiros à Companhia, que poderão gerar
custos e despesas relevantes e impactar os resultados financeiros da Companhia e sua reputação.
Além disso, se a Companhia não conseguir impedir o roubo de informações valiosas, tais como dados financeiros, informações
confidenciais e propriedade intelectual, ou se não conseguir proteger a privacidade dos clientes e funcionários e dados
confidenciais contra violações de rede ou de segurança de TI, pode-se ter danos à reputação, e afetar negativamente a
confiança dos investidores e clientes. Assim, a divulgação não autorizada de informações exclusivas ou confidenciais de
clientes ou ainda de seus dados pessoais, quer seja pela violação de sistemas de computador, falha de sistema, ataques
cibernéticos ou por qualquer outra forma, pode (i) prejudicar a reputação da Companhia e fazer com que esta perca os clientes
existentes e os clientes em potencial, (ii) sujeitar a Companhia a penalidades previstas em lei; e (iii) afetar adversamente os
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negócios da Companhia, seus resultados operacionais, imagem e situação financeira.
Por fim, os custos associados a um ataque cibernético podem incluir incentivos dispendiosos, oferecidos a clientes e parceiros
comerciais atuais para manter seus negócios, acrescidos de despesas com medidas de cibersegurança e o uso de recursos
alternativos, perda de receita com a interrupção de atividades e ações judiciais. Caso não seja possível lidar adequadamente
com tais riscos de cibersegurança, ou a rede operacional e os sistemas de informação sejam comprometidos, poderá haver um
efeito adverso nos negócios, na situação financeira e nos resultados operacionais da Companhia.
A impossibilidade de implementar com sucesso nossa estratégia de crescimento orgânico poderá nos afetar
adversamente.
Nosso plano de crescimento depende de diversos fatores que estão fora de nosso controle, tais como o crescimento da
demanda por banda larga no país - sobretudo nas regiões e segmentos em que a Companhia planeja crescer; disponibilidade
de insumos a preços e prazos acessíveis; fatores macroeconômicos que impactem o poder de compra, especialmente de
pessoas físicas; variações cambiais relevantes; potenciais riscos na implementação de novas tecnologias; aumento da
competição nas localidades alvos de expansão; dificuldades na obtenção de licenças junto a órgãos públicos e privados para
instalação e exploração das redes de fibra ótica; escassez de mão de obra em volume e qualidade condizente com o plano de
crescimento; novos modelos de negócio contra os quais podemos não ser capazes de competir; bem como novas tecnologias
que atuem como substitutas/complementares aos produtos e serviços oferecidos pela Companhia. Ainda, o plano de
crescimento orgânico pode sofrer alterações decorrentes de oportunidades de negócios inorgânicos que surjam para a
Companhia, sejam em localidades limítrofes ou não, bem como do interesse e disponibilidade de potenciais alvos de aquisição,
os quais estão melhores detalhados no fator de risco “A Companhia pode não ter sucesso com a sua estratégia de crescimento
por meio de aquisições ou parcerias, as quais envolvem riscos. Além disso, a Companhia não pode garantir o sucesso de tais
aquisições” abaixo.
Neste sentido, não podemos assegurar que a capacidade de gerenciamento de crescimento da Companhia será bem-sucedida
ou que não interferirá adversamente na estrutura já existente. Caso a Companhia não seja capaz de gerenciar seu crescimento
de forma satisfatória, poderá não atingir os níveis de crescimento e retorno esperados, bem como perder sua posição no
mercado, o que poderá ter um efeito adverso relevante sobre sua condição financeira, resultados operacionais e o valor de
mercado dos valores mobiliários de emissão da Companhia.
A Companhia pode ser incapaz de responder à tendência recente de consolidação do mercado brasileiro de
telecomunicações. Além disso, eventual consolidação do setor poderá afetar futuras aquisições a serem realizadas
pela Companhia.
O setor de telecomunicações está em processo de crescimento e consolidação, sendo que neste processo a Companhia
compete com concorrentes também em período de expansão. Caso os concorrentes sejam mais bem-sucedidos na
implementação de suas estratégias de expansão de atividades, isso pode gerar impacto adverso na capacidade de
crescimento da Companhia, tanto para crescimento orgânico como para crescimento através de aquisições.
Adicionalmente, à medida que a consolidação ocorre, ela pode resultar no aumento de concorrência dentro do mercado de
atuação da Companhia. A Companhia pode ser incapaz de responder adequadamente às pressões de consolidação do
mercado, afetando adversamente o negócio, condição financeira e resultados de operações da Companhia.
As operações da Companhia dependem de sua rede de telecomunicações própria, em que a Companhia é responsável
pela manutenção e reparos. Uma eventual falha dessas redes pode causar atrasos ou interrupções no serviço, o que
pode reduzir ou inviabilizar a capacidade da Companhia prestar os serviços adequadamente a seus clientes.
Danos e/ou falhas na rede e sistemas de reforço da Companhia podem resultar em atrasos ou interrupções nos serviços
prestados e impactar sua capacidade de oferecer aos clientes serviços adequados por meio de suas redes de
telecomunicações. Alguns dos riscos para as redes e infraestrutura de telecomunicações da Companhia incluem: (i) danos
físicos a linhas de acesso; (ii) picos de eletricidade e apagões; (iii) defeitos de hardware e software; (iv) falhas por motivos além
do alcance da Companhia; (v) falhas de segurança; e (vi) desastres naturais, inclusive por incêndio, explosão, tempestades ou
quaisquer outros eventos inesperados. Eventuais danos ou falhas no sistema podem causar atrasos ou interrupções no
serviço, o que pode reduzir ou inviabilizar a capacidade da Companhia em prestar os serviços adequadamente a seus clientes,
podendo reduzir as suas receitas operacionais, e adicionalmente, podendo fazer com que a Companhia incorra em despesas
adicionais. Além disso, a ocorrência de qualquer um desses eventos pode submeter a Companhia a multas e outras sanções
impostas pela ANATEL, afetando seus negócios e resultados operacionais, além da obrigação de conceder aos clientes os
devidos descontos em caso de indisponibilidade ou degradação do serviço prestado.

22

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 Relativos à Companhia” e “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e
às Ações” nas páginas 20 e 66, respectivamente, deste Prospecto, e na seção “4. Fatores de
Risco” do Formulário de Referência na página 344 deste Prospecto, e nas demonstrações
financeiras e respectivas notas explicativas, anexas a este Prospecto, a partir da página 149, para
melhor compreensão das atividades da Companhia e da Oferta, antes de tomar a decisão de
investir nas Ações.
Acionistas Vendedores

Makalu Brasil Partners I J - Fundo de Investimento em
Participações Multiestratégia Investimento no Exterior, Denio
Alves Lindo, Mucio Camargo de Assis Filho, Marcos Camargo
de Assis, e José Carlos Franco Júnior, considerados em
conjunto, os quais não alienaram, ações ordinárias de emissão
da Companhia e de suas titularidades, exclusivamente em
caso de colocação das Ações Adicionais.

Ações

30.435.000 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem
valor nominal, de emissão da Companhia, todas livres e
desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, objeto da
Oferta, sem considerar as Ações do Lote Suplementar.

Ações Adicionais

Nos termos do artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400,
a quantidade de Ações inicialmente ofertada (sem considerar
as Ações do Lote Suplementar), poderia ter sido, mas não foi,
a critério dos Acionistas Vendedores, em comum acordo com
os Coordenadores da Oferta, acrescida em até 20% do total de
Ações inicialmente ofertado (sem considerar as Ações do Lote
Suplementar), ou seja, em até 6.087.000 ações ordinárias de
emissão da Companhia e de titularidade dos Acionistas
Vendedores, nas mesmas condições e ao mesmo preço das
Ações inicialmente ofertadas. Ressalta-se que, apesar de ter
sido requerido perante a CVM o registro de oferta pública de
distribuição secundária de ações de emissão da Companhia e
de titularidade dos Acionistas Vendedores, não haverá a
realização de uma distribuição secundária no contexto desta
Oferta, tendo em vista que não houve a colocação das Ações
Adicionais.

Ações do Lote Suplementar

Nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade
de Ações inicialmente ofertada (sem considerar as Ações
Adicionais) poderá ser acrescida de um lote suplementar em
percentual equivalente a até 15% do total das Ações
inicialmente ofertado (sem considerar as Ações Adicionais), ou
seja, em até 4.565.250 ações ordinárias a serem emitidas pela
Companhia, nas mesmas condições e ao mesmo preço das
Ações inicialmente ofertadas, conforme Opção de Ações do
Lote Suplementar.
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Ações em Circulação
(Free Float) após a Oferta

Na data deste Prospecto, não existem ações da Companhia
em circulação no mercado. Após a realização da Oferta (sem
considerar as Ações do Lote Suplementar), um montante de
30.435.000 ações ordinárias de emissão da Companhia,
representativas de, aproximadamente, 35,00% do seu capital
social, estarão em circulação no mercado. Considerando a
colocação das Ações do Lote Suplementar, um montante de
até 35.000.250 ações ordinárias de emissão da Companhia,
representativas de, aproximadamente, 38,24% do seu capital
social, estarão em circulação no mercado. Para maiores
informações, ver seção “Informações sobre a Oferta –
Composição do Capital Social da Companhia” na página 39
deste Prospecto.

Agentes de Colocação
Internacional

Itau BBA USA Securities, Inc., UBS Securities LLC, BTG
Pactual US Capital, LLC e Bradesco Securities Inc.,
considerados em conjunto.

Anúncio de Encerramento

Anúncio de Encerramento da Oferta Pública de Distribuição
Primária de Ações Ordinárias de Emissão da da Desktop –
Sigmanet Comunicação Multimidia S.A., a ser divulgado pela
Companhia e pelas Instituições Participantes da Oferta,
imediatamente após a distribuição da totalidade das Ações,
limitado a 6 (seis) meses, contados a partir da data de
divulgação do Anúncio de Início, na forma dos artigos 18 e 29
da Instrução CVM 400, informando acerca do resultado final da
Oferta, nos endereços indicados na seção “Informações Sobre
a Oferta – Divulgação de Avisos e Anúncios da Oferta” na
página 61 deste Prospecto.

Anúncio de Início

Anúncio de Início da Oferta Pública de Distribuição Primária de
Ações Ordinárias de Emissão da Desktop - Sigmanet
Comunicação Multimidia S.A., divulgado em 20 de julho de
2021, pela Companhia e pelas Instituições Participantes da
Oferta na forma do artigo 52 da Instrução CVM 400,
informando acerca do início do Prazo de Distribuição das
Ações, nos endereços indicados na seção “Informações Sobre
a Oferta – Divulgação de Avisos e Anúncios da Oferta” na
página 61 deste Prospecto.

Anúncio de Retificação

Anúncio comunicando a eventual suspensão, cancelamento,
revogação ou modificação da Oferta, a ser divulgado pela
Companhia e pelas Instituições Participantes da Oferta na rede
mundial de computadores, nos termos do artigo 27 da
Instrução CVM 400, nos endereços indicados na seção
“Informações Sobre a Oferta – Divulgação de Avisos e
Anúncios da Oferta” na página 61 deste Prospecto.
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Aprovações Societárias

A aprovação do protocolo do pedido de registro e a realização
da Oferta, mediante aumento de capital social da Companhia,
dentro do limite de capital autorizado previsto em seu estatuto
social, com a exclusão do direito de preferência dos atuais
acionistas da Companhia, nos termos do artigo 172, inciso I, da
Lei das Sociedades por Ações, bem como seus termos e
condições foram aprovadas em
Assembleia
Geral
Extraordinária da Companhia realizada em 13 de maio de
2021, cuja ata foi arquivada na JUCESP em 10 de junho de
2021, sob o nº 269.333/21-6 e publicada no Diário Oficial do
Estado de São Paulo DOESP e no jornal “Correio Popular de
Campinas” em 22 de junho de 2021.
O Preço por Ação e o efetivo aumento de capital da
Companhia, dentro do limite do capital autorizado previsto em
seu estatuto social, foram aprovados em reunião do Conselho
de Administração da Companhia realizada em 19 de julho de
2021, cuja ata será arquivada para registro na JUCESP e será
publicada no DOESP e no jornal “Correio Popular de
Campinas” na data de divulgação do Anúncio de Início.

Aviso ao Mercado

Aviso ao Mercado da Oferta Pública de Distribuição Primária e
Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Desktop Sigmanet Comunicação Multimidia S.A., divulgado em 28 de
junho de 2021 e novamente divulgado em 5 de julho de 2021
pela Companhia e pelas Instituições Participantes da Oferta,
com a identificação das Instituições Consorciadas, na forma do
artigo 53 da Instrução CVM 400, informando acerca de
determinados termos e condições da Oferta, incluindo os
relacionados ao recebimento de Pedidos de Reserva, nos
endereços indicados na seção “Informações Sobre a Oferta –
Divulgação de Avisos e Anúncios da Oferta” na página 61
deste Prospecto.

Bradesco BBI

Banco Bradesco BBI S.A.

BTG Pactual ou Agente
Estabilizador

Banco BTG Pactual S.A.

Características das Ações

Para informações sobre os direitos, vantagens e restrições das
ações ordinárias de emissão da Companhia, veja item
“Informações Sobre a Oferta – Características das Ações”, na
página 46 deste Prospecto.

Comunicado ao Mercado

Comunicado ao Mercado de Modificação da Oferta e Abertura
de Prazo para Desistência da Oferta Pública de Distribuição
Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da
Desktop – Sigmanet Comunicação Multimidia S.A., divulgado
em 14 de julho de 2021, na forma do artigo 27 da Instrução
CVM 400, informando acerca da modificação da Oferta e os
ajustes ao Prospecto Preliminar.
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Contrato de Distribuição

Contrato de Coordenação, Distribuição e Garantia Firme de
Liquidação de Ações Ordinárias de Emissão da Desktop –
Sigmanet Comunicação Multimidia S.A., celebrado entre a
Companhia, os Coordenadores da Oferta e, na qualidade de
interveniente-anuente, a B3.

Contrato de Distribuição
Internacional

Placement Facilitation Agreement, celebrado entre
Companhia e os Agentes de Colocação Internacional.

Contrato de Empréstimo

Contrato de Empréstimo de Ações Ordinárias de Emissão da
Desktop – Sigmanet Comunicação Multimidia S.A., celebrado
entre os Acionistas Vendedores, na qualidade de doadores, o
Agente Estabilizador, na qualidade de tomador, e a Corretora.

Contrato de Estabilização

Contrato de Prestação de Serviços de Estabilização de Preço
de Ações Ordinárias de Emissão da Desktop – Sigmanet
Comunicação Multimidia S.A., celebrado entre a Companhia, o
Agente Estabilizador, a Corretora e, na qualidade de
intervenientes-anuentes, os demais Coordenadores da Oferta,
que rege os procedimentos para a realização de operações de
estabilização de preços das ações de emissão da Companhia
no mercado brasileiro pelo Agente Estabilizador, o qual foi
previamente aprovado pela B3 e pela CVM, nos termos do
artigo 23, parágrafo 3°, da Instrução CVM 400 e do item II da
Deliberação CVM 476.

Coordenador Líder

Banco Itaú BBA S.A.

Coordenadores da Oferta

Coordenador Líder, UBS BB, BTG Pactual e Bradesco BBI,
considerados em conjunto.

Corretora

BTG Pactual Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Cronograma Tentativo
da Oferta

Para informações acerca dos principais eventos a partir da
concessão do registro da Oferta junto à CVM, veja a seção
“Informações sobre a Oferta – Cronograma Tentativo da
Oferta”, na página 61 deste Prospecto.

Data de Liquidação

Data da liquidação física e financeira das Ações (sem
considerar as Ações do Lote Suplementar), que deverá ser
realizada dentro do prazo de até 2 dias úteis, contados a partir
da data de divulgação do Anúncio de Início.

Data de Liquidação das Ações
do Lote Suplementar

Data da liquidação física e financeira das Ações do Lote
Suplementar, caso haja o exercício da Opção de Ações do
Lote Suplementar, que ocorrerá dentro do prazo de até 2 dias
úteis, contados da data do exercício da Opção de Ações do
Lote Suplementar.

Deliberação CVM 476

Deliberação da CVM nº 476, de 25 de janeiro de 2005.
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Destinação dos Recursos

Os recursos líquidos provenientes da Oferta, após a dedução
das comissões e das despesas estimadas pela Companhia no
âmbito da Oferta, serão destinados para: (i) crescimento
orgânico; (ii) aquisições estratégicas; (iii) aumento de posição
de caixa.
Para informações adicionais, veja a seção “Destinação dos
Recursos” na página 87 deste Prospecto.

Disponibilização de anúncios e
avisos da Oferta

O Aviso ao Mercado, o Anúncio de Início, o Anúncio de
Encerramento, eventuais Anúncios de Retificação, bem como
todo e qualquer aviso ou comunicado relativo à Oferta, foram
ou serão disponibilizados, conforme o caso, até o
encerramento da Oferta, nas páginas na rede mundial de
computadores da Companhia, das Instituições Participantes da
Oferta, da CVM e da B3. Para informações adicionais, veja a
seção “Informações Sobre a Oferta – Divulgação de Avisos e
Anúncios da Oferta” na página 61 deste Prospecto.

Estabilização do Preço
das Ações

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

Fatores de Risco

Os investidores devem ler as seções “Sumário da Companhia
– Principais Fatores de Risco Relativos à Companhia” e
“Fatores de Risco Relacionados às Ações e à Oferta”,
descritos nas páginas 20 e 66, respectivamente, deste
Prospecto, e na seção “4. Fatores de Risco” do Formulário de
Referência, na página 344 deste Prospecto, para ciência dos
riscos que devem ser considerados antes de decidir investir
nas Ações.
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Garantia Firme de Liquidação

Consiste na obrigação individual e não solidária dos
Coordenadores da Oferta de integralizar, na Data de
Liquidação, a totalidade das Ações (sem considerar as Ações
do Lote Suplementar) que mas não forem integralizadas pelos
investidores que as subscreverem na Oferta, na proporção e
até os limites individuais de garantia firme de cada um dos
Coordenadores da Oferta, conforme indicado no Contrato de
Distribuição.
Caso as Ações (sem considerar as Ações do Lote
Suplementar) efetivamente subscritas por investidores não
tenham sido totalmente integralizadas na Data de Liquidação,
cada um dos Coordenadores da Oferta, observado o disposto
no Contrato de Distribuição, realizará, de forma individual e
não solidária, a integralização, na Data de Liquidação, na
proporção e até os limites individuais previstos no Contrato de
Distribuição, da totalidade do eventual saldo resultante da
diferença entre (i) o número de Ações objeto da Garantia Firme
de Liquidação prestada por cada um dos Coordenadores da
Oferta, multiplicado pelo Preço por Ação, nos termos do
Contrato de Distribuição; e (ii) o número de Ações (sem
considerar as Ações do Lote Suplementar) efetivamente
integralizadas por investidores no mercado, multiplicado pelo
Preço por Ação, nos termos do Contrato de Distribuição. A
Garantia Firme de Liquidação se tornou vinculante a partir do
momento em que, cumulativamente, foi concluído o
Procedimento de Bookbuilding, assinado e cumpridas as
condições suspensivas previstas no Contrato de Distribuição e
no Contrato de Distribuição Internacional, deferido o registro da
Companhia como emissora de valores mobiliários sob a
categoria “A” pela CVM, deferido o registro da Oferta pela
CVM, divulgado o Anúncio de Início e disponibilizado este
Prospecto.
Para fins do disposto no item 5 do Anexo VI, da Instrução
CVM 400, em caso de exercício da Garantia Firme de
Liquidação e posterior revenda das Ações junto ao público
pelos Coordenadores da Oferta, nos termos do Contrato de
Distribuição, durante o Prazo de Distribuição, o preço de
revenda dessas Ações será o preço de mercado das ações
ordinárias de emissão da Companhia, limitado ao Preço por
Ação, sendo certo que disposto nesse parágrafo não se aplica
às operações realizadas em decorrência das atividades
previstas no Contrato de Estabilização, conforme disposto na
seção “Informações Sobre a Oferta – Estabilização do Preço
das Ações” na página 45 deste Prospecto.

Informações Adicionais

Maiores informações sobre a Oferta poderão ser obtidas junto
às Instituições Participantes da Oferta, nos endereços e
telefones indicados na seção “Informações sobre a Oferta –
Informações Adicionais” na página 62 deste Prospecto.
A Oferta foi registrada pela CVM em 20 de julho de 2021, sob o
nº CVM/SRE/REM/2021/024.
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Os investidores que desejarem obter acesso a este Prospecto,
ao Formulário de Referência ou informações adicionais sobre a
Oferta deverão acessar as páginas da rede mundial de
computadores da Companhia, das Instituições Participantes da
Oferta, da CVM e/ou da B3 indicadas na seção “Informações
Sobre a Oferta – Informações Adicionais” na página 62 deste
Prospecto.
Instituição Financeira
Escrituradora das Ações

Itaú Corretora de Valores S.A.

Instituições Consorciadas

Determinadas instituições intermediárias autorizadas a operar no
mercado de capitais brasileiro, credenciadas junto à B3,
convidadas a participar da Oferta para efetuar esforços de
colocação das Ações exclusivamente junto aos Investidores Não
Institucionais e que tenham aderido à carta convite disponibilizada
pelo Coordenador Líder em 28 de junho de 2021.

Instituições Participantes da
Oferta

Coordenadores da Oferta
considerados em conjunto.

Instrumentos de Lock-up

Acordos de restrição à venda de ações ordinárias de emissão
da Companhia assinados pelos Administradores e pelos
Acionistas Vendedores.

Investidores Estrangeiros

Os Investidores Estrangeiros contemplam: (i) nos Estados
Unidos investidores institucionais qualificados (qualified
institutional buyers), residentes e domiciliados nos Estados
Unidos, conforme definidos na Regra 144A do Securities Act,
editada pela SEC, em operações isentas de registro, previstas
no Securities Act e regulamentos editados ao amparo do
Securities Act, bem como nos termos de quaisquer outras
regras federais e estaduais dos Estados Unidos sobre títulos e
valores mobiliários; e (ii) nos demais países, exceto os Estados
Unidos e o Brasil, os investidores que sejam considerados não
residentes ou domiciliados nos Estados Unidos ou não
constituídos de acordo com as leis dos Estados Unidos da
América (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 e,
em ambos os casos, desde que tais Investidores Estrangeiros
invistam no Brasil em conformidade com os mecanismos de
investimento regulamentados pela Resolução CMN 4.373, e
pela Resolução CVM 13, ou pela Lei 4.131.

Investidores Institucional

Investidores Institucionais Locais e Investidores Estrangeiros,
considerados em conjunto.
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Instituições

Consorciadas,

Investidores Institucionais
Locais

Pessoas físicas e jurídicas e clubes de investimento
registrados na B3 (que tenham a carteira gerida por
administrador de carteira de valores mobiliários autorizado pela
CVM), que sejam considerados investidores profissionais nos
termos da regulamentação em vigor, em qualquer caso,
residentes, domiciliados ou com sede no Brasil, e que não
sejam considerados Investidores Não Institucionais, além de
investidores profissionais e investidores qualificados, nos
termos da Resolução CVM 30, como fundos de investimentos,
fundos de pensão, entidades administradoras de recursos de
terceiros registradas na CVM, carteiras administradas
discricionárias, 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, em qualquer
caso, residentes, domiciliados ou com sede no Brasil,
inexistindo valores mínimos e máximos de investimento, nos
termos da Resolução CVM 30.

Investidores Não Institucional

Investidores pessoas físicas e jurídicas e clubes de
investimento registrados na B3, em qualquer caso, residentes,
domiciliados ou com sede no Brasil, e que não sejam
considerados Investidores Institucionais, que tenham
formalizado Pedido de Reserva durante o Período de Reserva
ou durante o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas,
junto a uma única Instituição Consorciada, observados os
Valores Mínimo e Máximo do Pedido de Reserva, nos termos
da regulamentação aplicável.

Investidores Não Institucional
Com Lock-up

Investidores Não Institucionais que terão prioridade de
alocação por concordarem, em seus respectivos Pedidos de
Reserva, com o Lock-up da Oferta de Varejo.

Investidores Não Institucional
Sem Lock-up

Investidores Não Institucionais que optarem por não se
comprometer com o Lock-up da Oferta de Varejo.
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Lock-up da Oferta de Varejo

Os Investidores Não Institucionais Com Lock-up que indicarem
no Pedido de Reserva que estão de acordo com o Lock-up da
Oferta de Varejo e subscreverem Ações no âmbito da Oferta
de Varejo Com Lock-up não poderão, pelo prazo de 45 dias
contados da data de divulgação do Anúncio de Início, oferecer,
vender, alugar (emprestar), contratar a venda, dar em garantia
ou ceder ou alienar de outra forma ou a qualquer título, tais
Ações. Dessa forma, como condição para a participação na
Oferta de Varejo Com Lock-up, cada Investidor Não
Institucionais Com Lock-up, ao realizar seu Pedido de Reserva,
estará autorizando 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 Lock-up da Oferta de Varejo. Não
obstante o Lock-up da Oferta de Varejo, as Ações subscritas
no âmbito da Oferta de Varejo Com Lock-up poderão ser
outorgadas em garantia da Câmara de Compensação e
Liquidação da B3, caso as Ações venham a ser consideradas
elegíveis para depósito de garantia, de acordo com os
normativos da B3, independentemente das restrições
mencionadas acima. Neste caso, a Câmara de Compensação
e Liquidação da B3 estará autorizada a desbloquear as Ações
subscritas no âmbito da Oferta de Varejo Com Lock-up que
foram depositadas em garantia para fins de excussão da
garantia, nos termos dos normativos da B3.

Negociação na B3

As ações ordinárias de emissão da Companhia passarão a ser
negociadas no Novo Mercado a partir do dia útil seguinte à
divulgação do Anúncio de Início, sob o código “DESK3”.

Oferta

A distribuição primária de, inicialmente, 30.435.000 ações
ordinárias, nominativas, escriturais, sem valor nominal de
emissão da Companhia, todas livres e desembaraçadas de
quaisquer ônus ou gravames, realizada no Brasil, em mercado
de balcão não organizado, nos termos da Instrução CVM 400,
sob coordenação dos Coordenadores da Oferta, com a
participação das Instituições Consorciadas, junto a Investidores
Não Institucionais e Investidores Institucionais, com esforços
de colocação das Ações no exterior realizados pelos Agentes
de Colocação Internacional, exclusivamente junto a
Investidores Estrangeiros.

Oferta de Varejo

Distribuição de, no mínimo, 10% e, no máximo, 20% da
totalidade das Ações (considerando as Ações Adicionais e as
Ações do Lote Suplementar), a critério dos Coordenadores da
Oferta e da Companhia, destinada prioritariamente à colocação
pública junto a Investidores Não Institucionais que realizaram
Pedido de Reserva, nos termos do artigo 12 do Regulamento
do Novo Mercado.

Oferta de Varejo Com Lock-up

O montante de 8% do total das Ações ofertadas (considerando
as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar) foi
destinado à colocação pública para os Investidores Não
Institucionais Com Lock-up.
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Oferta de Varejo Sem Lock-up

O montante de 2% do total das Ações ofertadas (considerando
as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar) foi
destinado à colocação pública para os Investidores Não
Institucionais Sem Lock-up.

Oferta Institucional

Após o atendimento aos Pedidos de Reserva, as Ações
remanescentes que não foram colocadas na Oferta de Varejo,
foram destinadas à colocação pública junto a Investidores
Institucionais, por meio dos Coordenadores da Oferta e dos
Agentes de Colocação Internacional, não tendo sido admitidas
para tais Investidores Institucionais reservas antecipadas e não
tendo sido estipulados valores mínimo ou máximo de
investimento, uma vez que cada Investidor Institucional assumiu a
obrigação de verificar se cumpriu com os requisitos para participar
da Oferta Institucional, para então apresentar suas intenções de
investimento durante o Procedimento de Bookbuilding.

Opção de Ações do
Lote Suplementar

Opção de distribuição das Ações do Lote Suplementar, nos
termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, outorgada pela
Companhia ao Agente Estabilizador, nos termos do Contrato
de Distribuição, as quais serão destinadas, exclusivamente,
para prestação dos serviços de estabilização de preço das
ações ordinárias de emissão da Companhia no âmbito da
Oferta. O Agente Estabilizador terá o direito exclusivo, a partir
da data de assinatura do Contrato de Distribuição, inclusive, e
por um período de até 30 dias contados da data de início da
negociação das ações ordinárias de emissão da Companhia na
B3, inclusive, de exercer a Opção de Ações do Lote
Suplementar, no todo ou em parte, em uma ou mais vezes,
desde que a decisão de sobrealocação das ações ordinárias
de emissão da Companhia tenha sido 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 Distribuição, as
Ações do Lote Suplementar não são objeto de Garantia Firme
de Liquidação por parte dos Coordenadores da Oferta.

Pedido de Reserva

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

Período de Desistência para
Investidores Não Institucionais

Período compreendido entre 14 de julho de 2021, inclusive, e
20 de julho de 2021, inclusive, em que o Investidor Não
Institucional poderá desistir de seu respectivo Pedido de
Reserva.

Período de Reserva

Período compreendido entre 05 de julho de 2021, inclusive, e
16 de julho de 2021, inclusive, destinado à efetivação dos
Pedidos de Reserva pelos Investidores Não Institucionais.
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Período de Reserva para
Pessoas Vinculadas

Período compreendido entre 05 de julho de 2021, inclusive, e
06 de julho de 2021, inclusive, data esta que antecedeu em
pelo menos 7 dias úteis a conclusão do Procedimento de
Bookbuilding, destinado à formulação de Pedido de Reserva
pelos Investidores Não Institucionais que sejam considerados
Pessoas Vinculadas.

Pessoas Vinculadas

Para os fins da presente Oferta, e nos termos do artigo 55 da
Instrução CVM 400 e do artigo 2º, inciso XII, da Resolução
CVM 35, foram consideradas pessoas vinculadas à Oferta os
investidores que sejam (i) controladores e/ou administradores
da Companhia e/ou outras pessoas vinculadas à Oferta, bem
como seus cônjuges ou companheiros, seus ascendentes,
descendentes e colaterais até o 2º grau; (ii) controladores e/ou
administradores das Instituições Participantes da Oferta e/ou
dos Agentes de Colocação Internacional; (iii) funcionários,
operadores e demais prepostos das Instituições Participantes
da Oferta e/ou dos Agentes de Colocação Internacional
diretamente envolvidos na estruturação e distribuição 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 envolvidas na Oferta;
(vii) sociedades controladas, direta ou indiretamente por
pessoas físicas ou jurídicas vinculadas às Instituições
Participantes da Oferta e/ou aos Agentes de Colocação
Internacional, desde que diretamente envolvidas 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
não vinculados.

Prazo de Distribuição

O prazo para a distribuição das Ações é (i) de até 6 meses
contados da data de divulgação do Anúncio de Início, conforme
previsto no artigo 18 da Instrução CVM 400; ou (ii) até a data
de divulgação do Anúncio de Encerramento, o que ocorrer
primeiro.
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Preço por Ação

No contexto da Oferta, o preço de subscrição por Ação foi
fixado em R$23,50.
O Preço por Ação foi calculado tendo como parâmetro as
indicações de interesse em função da qualidade e quantidade
da demanda (por volume e preço) por Ações coletadas junto a
Investidores Institucionais, durante o Procedimento de
Bookbuilding. A escolha do critério para determinação do
Preço por Ação é justificada na medida em que reflete o valor
pelo qual os Investidores Institucionais apresentaram suas
intenções de investimento nas Ações no contexto da Oferta e,
portanto, não houve diluição injustificada dos atuais acionistas
da Companhia, nos termos do artigo 170, parágrafo 1º,
inciso III, da Lei das Sociedades por Ações. Os Investidores
Não Institucionais não participaram do Procedimento de
Bookbuilding e, portanto, não participaram da fixação do Preço
por Ação.
A participação de Investidores Institucionais que sejam
Pessoas Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding pode ter
impactado adversamente a formação do Preço por Ação, e o
investimento nas Ações por Investidores Institucionais que
sejam Pessoas Vinculadas poderia reduzir a liquidez das
ações ordinárias 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 Pessoas Vinculadas no
Procedimento de Bookbuilding pode ter impactado
adversamente a formação do Preço por Ação, e o investimento
nas Ações por Investidores Institucionais que sejam Pessoas
Vinculadas poderia promover redução da liquidez das ações
ordinárias de emissão da Companhia no mercado secundário”,
na página 68 deste Prospecto.

Procedimento de Bookbuilding

Procedimento de coleta de intenções de investimento realizado
exclusivamente junto a Investidores Institucionais pelos
Coordenadores da Oferta, no Brasil, conforme previsto no
Contrato de Distribuição, e pelos Agentes de Colocação
Internacional, no exterior, conforme previsto no Contrato de
Distribuição Internacional, em consonância com o disposto no
artigo 23, parágrafo 1° e no artigo 44 da Instrução CVM 400.
Foi aceita a participação de Investidores Institucionais que
sejam Pessoas Vinculadas no processo de fixação do Preço
por Ação, mediante a participação destes no Procedimento de
Bookbuilding, em até 20% da quantidade de Ações
inicialmente ofertada (sem considerar as Ações Adicionais e as
Ações do Lote Suplementar). Nos termos do artigo 55 da
Instrução CVM 400, tendo em vista que foi verificado excesso
de demanda superior em 1/3 à quantidade de Ações
inicialmente ofertada (sem considerar as Ações Adicionais e as
Ações do Lote Suplementar), não foi permitida a colocação de
Ações a Investidores Institucionais que sejam Pessoas
Vinculadas, tendo sido as intenções de investimento realizadas
por Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas
automaticamente canceladas.
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Público Alvo da Oferta

Investidores Não Institucionais e Investidores Institucionais,
considerados em conjunto.

Restrições à Negociação das
Ações (Lock-up)

Os Acionistas Vendedores e os membros do Conselho de
Administração e da Diretoria da Companhia, por meio dos
respectivos Instrumentos de Lock-up, obrigar-se-ão perante os
Coordenadores da Oferta e os Agentes de Colocação
Internacional, pelo período de 180 dias contados da data de
divulgação do Anúncio de Início, a não efetuar, direta ou
indiretamente, quaisquer das seguintes operações com relação
a quaisquer ações ordinárias de emissão da Companhia ou
quaisquer valores mobiliários conversíveis, exercíveis ou
permutáveis por ações ordinárias de emissão da Companhia
(“Valores Mobiliários Sujeitos ao Lock-up”), sujeito a
determinadas exceções: (i) ofertar, vender, contratar a venda,
empenhar ou de outra forma transferir ou alienar quaisquer
Valores Mobiliários Sujeitos ao Lock-up; (ii) ofertar, vender,
contratar a venda, contratar a compra ou outorgar quaisquer
opções, direitos ou garantias (warrants) para aquisição de
Valores Mobiliários Sujeitos ao Lock-up ou outro valor
mobiliários conversível ou permutáveis em Valores Mobiliários
Sujeitos ao Lock-up, ou celebrar qualquer transação que tenha
o mesmo efeito; (iii) celebrar qualquer contrato de swap, hedge
ou outro acordo que transfira a outrem, em todo ou em parte,
os benefícios econômicos da titularidade dos Valores
Mobiliários Sujeitos ao Lock-up; (iv) arquivar um pedido de
registro envolvendo quaisquer Valores Mobiliários Sujeitos ao
Lock-up, nos termos do Securities Act; ou (v) divulgar
publicamente a intenção de efetuar qualquer operação ou ação
especificada nos itens (i) a (iv), sem o consentimento prévio
por escritos dos Coordenadores da Oferta e dos Agentes de
Colocação Internacional.
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As vedações listadas acima não se aplicarão nas hipóteses:
(i) de doações gratuitas, realizadas de boa-fé, desde que,
antes de tal doação, o respectivo donatário comprometa-se
com os Coordenadores da Oferta e os Agentes de Colocação
Internacional por escrito a respeitar os termos do instrumento
de lock-up; (ii) transferências a um trust em benefício direto ou
indireto do próprio signatário do instrumento de lock-up e/ou de
familiares imediatos do mesmo, desde que antes de tal
transferência, o trust declare por escrito estar vinculado e de
acordo com os termos do instrumento de lock-up;
(iii) empréstimo de ações para um Coordenador da Oferta ou a
qualquer instituição indicada por tal Coordenador da Oferta, de
um determinado número de ações ordinárias de emissão da
Companhia, para fins de realização das atividades de
estabilização do preço das Ações, nos termos do Contrato de
Distribuição e do Contrato de Estabilização; (iv) transferências
a quaisquer coligadas ou como distribuição à sociedades
limitadas ou acionistas das pessoas sujeitas ao lock-up, desde
que, antes de tal transferência, o respectivo beneficiário
declare por escrito estar vinculado e de acordo com os termos
do instrumento de lock-up; (v) em conexão com a emissão de
ações mediante o exercício de opções de compra de ações
concedidos pela Companhia em decorrência de qualquer plano
de opções de ações em vigor na data de assinatura do
Contrato de Colocação Internacional e descritos nos
documentos da Oferta; (vi) transferências de ações ordinárias
de emissão da Companhia adquiridas no mercado aberto após
o encerramento da Oferta; (vii) se a transferência ocorrer por
força da lei, desde que antes de qualquer transferência, o
beneficiário concorde por escrito com os Agentes de
Colocação Internacional em se sujeitar aos termos do
instrumento de lock-up; (viii) se em conexão uma oferta pública
de boa-fé de terceiros, fusão, consolidação ou outra transação
semelhante feita a todos os acionistas da Companhia
envolvendo uma mudança de controle que tenha sido
aprovada pelo conselho de administração da Companhia;
desde que, no caso de tais operações serem concluídas, o
beneficiário esteja vinculado e de acordo com os termos do
instrumento de lock-up; e desde que mudança de controle
signifique uma mudança não inferior a 75% do capital social da
Companhia; ou (ix) com o consentimento prévio dos Agentes
de Colocação Internacional.
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Adicionalmente, nos termos do Contrato de Colocação
Internacional, durante o período de 180 dias contados da data
de assinatura do Contrato de Colocação Internacional, e
observadas as exceções previstas no Contrato de Colocação
Internacional, a Companhia não irá, direta ou indiretamente,
adotar qualquer uma das seguintes ações com relação a
qualquer dos Valores Mobiliários Sujeitos ao Lock-up: (i) ofertar,
vender, emitir, contratar a venda, empenhar ou de outro modo
dispor dos Valores Mobiliários Sujeitos ao Lock-up; (ii) ofertar,
vender, emitir, contratar a venda, contratar a compra ou outorgar
quaisquer opções, direitos ou garantias (warrants) para adquirir
os Valores Mobiliários Sujeitos ao Lock-up; (iii) celebrar qualquer
contrato de swap, hedge ou qualquer outro contrato que
transfira, no todo ou em parte, os resultados econômicos
decorrentes da titularidade dos Valores Mobiliários Sujeitos ao
Lock-up, ou qual quer outro valor mobiliário, independentemente
se tais transações sejam liquidadas mediante entrega de ações
ou outros títulos, em moeda corrente nacional ou de qualquer
outra forma; (iv) estabelecer ou aumentar uma posição
equivalente de venda ou liquidar ou diminuir uma posição
equivalente de compra em Valores Mobiliários Sujeitos ao Lockup, nos termos do Securities Act; (v) arquivar um pedido de
registro envolvendo quaisquer Valores Mobiliários Sujeitos ao
Lock-up, nos termos do Securities Act; ou (vi) divulgar
publicamente a intenção de efetuar qualquer operação ou ação
especificada nos itens (i) a (v), sem o prévio consentimento dos
Agente de Colocação Internacional, exceto (a) transferências a
quaisquer coligadas (sociedades pertencentes ao mesmo grupo
econômico) conforme definidas na Regra 405 do Securities Act,
desde que, antes de tal transferência, o respectivo beneficiário
declare por escrito estar vinculado e de acordo com os termos
do instrumento de lock-up; (b) as Ações a serem vendidas nos
termos do Contrato de Distribuição; (c) emissão, pela
Companhia, de Valores Mobiliários Sujeitos ao Lock-up em
decorrência da conversão ou troca de valores mobiliários
conversíveis ou permutáveis ou do exercício de warrants ou
opções, em todo caso desde que em vigor na data de assinatura
do Contrato de Colocação Internacional e descritos nos
documentos da Oferta; (d) empréstimo de ações para um
Coordenador da Oferta ou a qualquer instituição indicada por tal
Coordenador da Oferta, para fins de realização das atividades
de estabilização do preço das Ações, nos termos do Contrato de
Distribuição e do Contrato de Estabilização; (e) outorga, pela
Companhia, de opções de compra de ações a seus funcionários
em decorrência de qualquer plano de opções de ações da
Companhia em vigor na data de assinatura do Contrato de
Colocação Internacional e descritos nos documentos da Oferta;
(f) qualquer emissão de ações em conexão com uma fusão,
aquisição, joint venture ou participação estratégica celebrada
pela Companhia, desde que (i) tal emissão não exceda 15% do
capital social total da Empresa na data de assinatura do
Contrato de Colocação Internacional, e (ii) desde que o terceiro
se comprometa com os Coordenadores da Oferta e os Agentes
de Colocação Internacional por escrito a respeitar os termos do
instrumento de lock-up.
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A venda ou a percepção de uma possível venda de um volume
substancial das ações ordinárias de emissão da Companhia
poderá prejudicar o valor de negociação das ações ordinárias
de emissão da Companhia. Para mais informações, veja a
seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – A
emissão, a venda ou a percepção de uma potencial emissão
ou venda, de quantidades significativas das ações ordinárias
de emissão da Companhia, inclusive pelo acionista
controlador, após a conclusão da Oferta e/ou após o período
de Lock-up, poderá afetar adversamente o preço de mercado
das ações ordinárias de emissão da Companhia no mercado
secundário ou a percepção dos investidores sobre a
Companhia”, na página 71 deste Prospecto.
Termo de Aceitação

Documento específico de aceitação da Oferta celebrado, em
caráter irrevogável e irretratável, por Investidores Institucionais
que não estejam contemplados pela dispensa da apresentação
de documento de aceitação da Oferta, nos termos da
Resolução CVM 27, no âmbito da Oferta Institucional.

UBS BB

UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Valor Total da Oferta

R$715.222.500,00, sem considerar as Ações do Lote Suplementar.

Valores Mínimo e Máximo do
Pedido de Reserva

O valor mínimo de pedido de investimento é de R$3.000,00 e o
valor máximo de pedido de investimento é de R$1.000.000,00
por Investidor Não Institucional.

Valores Mobiliários Sujeitos ao
Lock-up

Ações ordinárias de emissão da Companhia ou quaisquer
valores mobiliários conversíveis, exercíveis em ou permutáveis
por ações ordinárias de emissão da Companhia sujeitas ao
Lock-up.

Veracidade das Informações

A Companhia e o Coordenador Líder prestaram declarações
de veracidade a respeito das informações constantes deste
Prospecto, nos termos do artigo 56 da Instrução CVM 400, as
quais se encontram anexas a este Prospecto a partir da
página 139.
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INFORMAÇÕES SOBRE A OFERTA
Composição do Capital Social da Companhia
Na data deste Prospecto, o capital social da Companhia, sem considerar o aumento de capital em
decorrência da Oferta, é de R$74.981.084,61 (setenta e quatro milhões, novecentos e oitenta e um
mil, oitenta e quatro reais e sessenta e um centavos), totalmente subscrito e integralizado,
representado por 56.533.686 (cinquenta e seis milhões, quinhentos e trinta e três mil, seiscentas e
oitenta e seis) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.
O capital social poderá ser aumentado independentemente de reforma estatutária, até o limite de
115.000.000 ações ordinárias, por deliberação do Conselho de Administração, que fixará o preço
de emissão, a quantidade de ações ordinárias a serem emitidas e as demais condições de
subscrição/integralização de tais ações dentro do capital autorizado, assim como a exclusão do
direito de preferência dos atuais acionistas da Companhia.
O quadro abaixo indica a composição do capital social da Companhia, integralmente subscrito e
integralizado, na data deste Prospecto e a previsão após a conclusão da Oferta, na hipótese de
colocação das Ações, sem considerar as Ações do Lote Suplementar:
Espécie e Classe das Ações

Composição Atual
Quantidade
Valor
(em R$)

Composição Após a Oferta
Quantidade
Valor(1)(2)
(em R$)

Ordinárias ..........................................
Total .................................................

56.533.686
56.533.686

86.968.686
86.968.686

(1)
(2)

74.981.084,61
74.981.084,61

790.203.584,61
790.203.584,61

Com base no Preço por Ação de R$23,50, fixado após o Procedimento de Bookbuilding.
Sem dedução das comissões e das despesas da Oferta, tributos e outras retenções. Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações.

O quadro abaixo indica a composição do capital social da Companhia, integralmente subscrito e
integralizado, na data deste Prospecto e a previsão após a conclusão da Oferta, na hipótese de
colocação das Ações, considerando as Ações do Lote Suplementar:
Espécie e Classe das Ações

Composição Atual
Quantidade
Valor
(em R$)

Composição Após a Oferta
Quantidade
Valor(1)(2)
(em R$)

Ordinárias ..........................................
Total .................................................

56.533.686
56.533.686

91.533.936
91.533.936

(1)
(2)

74.981.084,61
74.981.084,61

897.486.959,61
897.486.959,61

Com base no Preço por Ação de R$23,50, fixado após o Procedimento de Bookbuilding.
Sem dedução das comissões e das despesas da Oferta, tributos e outras retenções. Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações.

Principais Acionistas e Administradores da Companhia
Os quadros abaixo indicam a quantidade de ações ordinárias de emissão da Companhia detidas
por acionistas titulares de 5% ou mais de ações ordinárias de emissão da Companhia e pelos
membros da administração da Companhia, na data deste Prospecto e a previsão para após a
conclusão da Oferta.
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Na hipótese de colocação total das Ações, sem considerar as Ações do Lote Suplementar:
Acionista
Makalu ..........................................................
Denio Alves Lindo .........................................
Marcos Camargo de Assis ............................
Mucio Camargo de Assis Filho......................
José Carlos Franco Júnior ............................
Administradores(1) .........................................
Outros ...........................................................
Total .............................................................
(1)

Antes da Oferta
Ações Ordinárias
33.898.992
16.577.608
2.316.468
1.864.474
1.864.474
11.670
0
56.533.686

%
59,96
29,32
4,10
3,30
3,30
0,02
0,00
100,00

Após a Oferta
Ações Ordinárias
33.898.992
16.577.608
2.316.468
1.864.474
1.864.474
11.670
30.435.000
86.968.686

%
38,98
19,06
2,66
2,14
2,14
0,01
35,00
100,00

Sem considerar as ações detidas pelos Srs. Denio Alves Lindo e Marcos Camargo de Assis.

Na hipótese de colocação total das Ações, considerando as Ações do Lote Suplementar:
Acionista
Makalu ..........................................................
Denio Alves Lindo .........................................
Marcos Camargo de Assis ............................
Mucio Camargo de Assis Filho......................
José Carlos Franco Júnior ............................
Administradores(1) .........................................
Outros ...........................................................
Total .............................................................
(1)

Antes da Oferta
Ações Ordinárias
33.898.992
16.577.608
2.316.468
1.864.474
1.864.474
11.670
0
56.533.686

%
59,96
29,32
4,10
3,30
3,30
0,02
0,00
100,00

Após a Oferta
Ações Ordinárias
33.898.992
16.577.608
2.316.468
1.864.474
1.864.474
11.670
35.000.250
91.533.936

%
37,03
18,11
2,53
2,04
2,04
0,01
38,24
100,00

Sem considerar as ações detidas pelos Srs. Denio Alves Lindo e Marcos Camargo de Assis.

Para informações adicionais, os investidores devem ler a seção “15. Controle e Grupo Econômico”
do Formulário de Referência na página 630 deste Prospecto.
Acionistas Vendedores
Segue abaixo descrição sobre os Acionistas Vendedores, os quais não alienaram ações ordinárias
de emissão da Companhia e de suas titularidades, exclusivamente em caso de colocação das
Ações Adicionais:
MAKALU BRASIL PARTNERS I J - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR, fundo de investimento em participações,
inscrito no CNPJ/ME sob o nº 3-4.509.036/0001-17, representado por sua administradora BRL
Trust Investimentos Ltda., na Rua Iguatemi, 151, 19º andar, Itaim Bibi, na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, CEP 01451-011, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 23.025.053/0001-62;
DENIO ALVES LINDO, brasileiro, engenheiro, casado sob o regime de comunhão universal de
bens, portador da Cédula de Identidade RG nº 18.263.841 SSP/SP, e inscrito no CPF/ME sob o
nº 142.857.028-43, com endereço comercial na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, na
Rua Sampaio Peixoto, nº 209, sala 2, Cambuí, CEP 13024-420;
MUCIO CAMARGO DE ASSIS FILHO, brasileiro, empresário, casado sob o regime de comunhão
parcial de bens, portador da Cédula de Identidade RG nº 13.590.982-X SSP/SP, e inscrito no
CPF/ME sob o nº 474.578.216-00, com endereço comercial na Cidade de Campinas, Estado de
São Paulo, na Rua Sampaio Peixoto, nº 209, sala 2, Cambuí, CEP 13024-420;
MARCOS CAMARGO DE ASSIS, brasileiro, empresário, casado sob o regime de separação total
de bens, portador da Cédula de Identidade RG nº 17.243.646-1 SSP/SP, e inscrito no CPF/ME sob
o nº 068.633.818-93, com endereço comercial na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, na
Rua Sampaio Peixoto, nº 209, sala 2, Cambuí, CEP 13024-420; e
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JOSÉ CARLOS FRANCO JUNIOR, brasileiro, empresário, casado sob o regime de separação
total de bens, portador da Cédula de Identidade RG nº 25.485.601-9 SSP/SP, e inscrito no
CPF/ME sob o nº 188.094.358-18, com endereço comercial na Cidade de Campinas, Estado de
São Paulo, na Rua Sampaio Peixoto, nº 209, sala 2, Cambuí, CEP 13024-420.
Quantidade de Ações Ofertadas, Montante e Recursos Líquidos
A tabela abaixo apresenta a quantidade de Ações a ser emitida pela Companhia, sem considerar
as Ações do Lote Suplementar:
Quantidade
Companhia ............................................
Total ......................................................
(1)
(2)

30.435.000
30.435.000

Montante(1)
(R$)
715.222.500,00
715.222.500,00

Recursos Líquidos(1)(2)
(R$)
676.674.304,10
676.674.304,10

Com base no Preço por Ação de R$23,50, fixado após o Procedimento de Bookbuilding.
Deduzidas as comissões, despesas, tributos e outras retenções da Oferta. Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações.

A tabela abaixo apresenta a quantidade de Ações a ser emitida pela Companhia, considerando as
Ações do Lote Suplementar:
Quantidade
Companhia ............................................
Total ......................................................
(1)
(2)

35.000.250
35.000.250

Montante(1)
(R$)
822.505.875,00
822.505.875,00

Recursos Líquidos(1)(2)
(R$)
779.165.733,63
779.165.733,63

Com base no Preço por Ação de R$23,50, fixado após o Procedimento de Bookbuilding.
Deduzidas as comissões, despesas, tributos e outras retenções da Oferta. Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações.

Descrição da Oferta
A Oferta consiste na distribuição pública primária das Ações no Brasil, em mercado de balcão não
organizado, em conformidade com a Instrução CVM 400, com o Código ANBIMA, bem como com
esforços de dispersão acionária nos termos do Regulamento do Novo Mercado e demais
normativos aplicáveis, sob a coordenação dos Coordenadores da Oferta, com a participação de
determinadas Instituições Consorciadas.
Simultaneamente, foram realizados esforços de colocação das Ações no exterior pelos Agentes de
Colocação Internacional junto a Investidores Estrangeiros. Os esforços de colocação das Ações
junto a Investidores Estrangeiros, exclusivamente no exterior, foram realizados nos termos do
Contrato de Distribuição Internacional.
Nos termos do artigo 14, parágrafo 2°, da Instrução CVM 400, a quantidade de Ações inicialmente
ofertada (sem considerar as Ações do Lote Suplementar, conforme abaixo definido) poderia ter
sido, mas não foi, a critério dos Acionistas Vendedores, em comum acordo com os Coordenadores
da Oferta, acrescida em até 20% do total de Ações inicialmente ofertado (sem considerar as Ações
do Lote Suplementar), ou seja, em até 6.087.000 ações ordinárias de emissão da Companhia e de
titularidade dos Acionistas Vendedores, nas mesmas condições e pelo mesmo preço das Ações
inicialmente ofertadas (“Ações Adicionais”). Ressalta-se que, apesar de ter sido requerido perante
a CVM o registro de oferta pública de distribuição secundária de ações de emissão da Companhia
e de titularidade dos Acionistas Vendedores, não haverá a realização de uma distribuição
secundária no contexto desta Oferta, tendo em vista que não houve a colocação das Ações
Adicionais.
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Nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade de Ações inicialmente ofertada (sem
considerar as Ações Adicionais) poderá ser acrescida de um lote suplementar em percentual
equivalente a até 15% do total das Ações inicialmente ofertado (sem considerar as Ações
Adicionais), ou seja, em até 4.565.250 ações ordinárias a serem emitidas pela Companhia, nas
mesmas condições e pelo mesmo preço das Ações inicialmente ofertadas (“Ações do Lote
Suplementar”), conforme opção outorgada pela Companhia ao Agente Estabilizador, nos termos
do Contrato de Distribuição, as quais serão destinadas, exclusivamente, para prestação dos
serviços de estabilização de preço das ações ordinárias de emissão da Companhia no âmbito da
Oferta (“Opção de Ações do Lote Suplementar”). O Agente Estabilizador terá o direito exclusivo,
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 do Lote Suplementar, no todo ou em parte, em uma ou
mais vezes, desde que a decisão de sobrealocação das ações ordinárias de emissão da
Companhia tenha sido 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
Distribuição, as Ações do Lote Suplementar não são objeto de Garantia Firme de Liquidação por
parte dos Coordenadores da Oferta.
As Ações que foram objeto de esforços de colocação no exterior pelos Agentes de Colocação
Internacional, junto a Investidores Estrangeiros, serão obrigatoriamente subscritas e integralizadas
no Brasil junto aos Coordenadores da Oferta, em moeda corrente nacional, nos termos do
artigo 19, parágrafo 4°, da Lei do Mercado de Capitais, bem como da Lei 4.131, da Resolução
CMN 4.373 e da Resolução CVM 13.
Aprovações Societárias
A aprovação do protocolo do pedido de registro e a realização da Oferta, mediante aumento de
capital social da Companhia, dentro do limite de capital autorizado previsto em seu estatuto social,
com a exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas da Companhia, nos termos do
artigo 172, inciso I, da Lei das Sociedades por Ações, bem como seus termos e condições foram
aprovadas em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 13 de maio de 2021,
cuja ata foi arquivada na JUCESP em 10 de junho de 2021, sob o nº 269.333/21-6 e publicada no
DOESP e no jornal “Correio Popular de Campinas” em 22 de junho de 2021.
O Preço por Ação e o efetivo aumento de capital da Companhia, dentro do limite do capital
autorizado previsto em seu estatuto social, foram aprovados em reunião do Conselho de
Administração da Companhia realizada em 19 de julho de 2021, cuja ata será arquivada para
registro na JUCESP e será publicada no DOESP e no jornal “Correio Popular de Campinas” na
data de divulgação do Anúncio de Início.
Instituições Participantes da Oferta
Os Coordenadores da Oferta, em nome da Companhia, convidaram as Instituições Consorciadas
para efetuar esforços de colocação das Ações exclusivamente junto a Investidores Não
Institucionais.
Preço por Ação
No contexto da Oferta, o Preço por Ação foi fixado com base no resultado do procedimento de
coleta de intenções de investimento realizado exclusivamente junto a Investidores Institucionais
pelos Coordenadores da Oferta, no Brasil, conforme previsto no Contrato de Distribuição, e pelos
Agentes de Colocação Internacional, no exterior, conforme previsto no Contrato de Distribuição
Internacional, em consonância com o disposto no artigo 23, parágrafo 1°, e no artigo 44 da
Instrução CVM 400 (“Procedimento de Bookbuilding”).
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O Preço por Ação foi calculado tendo como parâmetro as indicações de interesse em função da
qualidade e quantidade da demanda (por volume e preço) por Ações coletadas junto a Investidores
Institucionais, durante o Procedimento de Bookbuilding. A escolha do critério para determinação do
Preço por Ação é justificada na medida em que reflete o valor pelo qual os Investidores
Institucionais apresentaram suas intenções de investimento nas Ações no contexto da Oferta e,
portanto, não houve diluição injustificada dos atuais acionistas da Companhia, nos termos do
artigo 170, parágrafo 1º, inciso III, da Lei das Sociedades por Ações. Os Investidores Não
Institucionais não participaram do Procedimento de Bookbuilding e, portanto, não
participaram da fixação do Preço por Ação.
Foi aceita a participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no processo
de fixação do Preço por Ação, mediante a participação destes no Procedimento de Bookbuilding,
em até 20% da quantidade de Ações inicialmente ofertada (sem considerar as Ações Adicionais e
as Ações do Lote Suplementar). Nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400, tendo em vista
que foi verificado excesso de demanda superior em 1/3 à quantidade de Ações inicialmente
ofertada (sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar), não foi permitida
a colocação de Ações a Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas, tendo sido as
intenções de investimento realizadas por Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas
automaticamente canceladas.
As Pessoas Vinculadas às Instituições Participantes da Oferta e/ou a quaisquer dos Agentes de
Colocação Internacional, puderam realizar seus respectivos Pedidos de Reserva ou intenções de
investimento, conforme o caso, somente por meio da entidade a que estivessem vinculadas.
Os investimentos realizados pelas pessoas mencionadas no artigo 48 da Instrução CVM 400 para
proteção (hedge) em operações com derivativos contratadas com terceiros, tendo ações ordinárias
de emissão da Companhia como referência (incluindo operações de total return swap), são
permitidos na forma do artigo 48 da Instrução CVM 400 e não serão considerados investimentos
realizados por Pessoas Vinculadas no âmbito da Oferta para fins do artigo 55 da Instrução
CVM 400, desde que tais terceiros (i) não sejam Pessoas Vinculadas, e (ii) se enquadrem dentre
as outras exceções previstas no artigo 48, inciso II, da Instrução CVM 400. Para mais
informações, veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – A eventual
contratação e realização de operações de hedge podem influenciar a demanda e o preço das
Ações”, na página 71 deste Prospecto.
A participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no
Procedimento de Bookbuilding pode ter impactado adversamente a formação do Preço por
Ação, e o investimento nas Ações por Investidores Institucionais que sejam Pessoas
Vinculadas poderia reduzir a liquidez das ações ordinárias 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 Pessoas
Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding pode ter impactado adversamente a formação
do Preço por Ação, e o investimento nas Ações por Investidores Institucionais que sejam
Pessoas Vinculadas poderia promover redução da liquidez das ações ordinárias de emissão
da Companhia no mercado secundário”, na página 68 deste Prospecto.
Ações em Circulação (Free Float) após a Oferta
Na data deste Prospecto, não existem ações da Companhia em negociação no mercado. Após a
realização da Oferta (sem considerar as Ações do Lote Suplementar), um montante de 30.435.000
ações ordinárias de emissão da Companhia, representativas de, aproximadamente, 35,00% do seu
capital social, estarão em circulação no mercado. Considerando a colocação das Ações do Lote
Suplementar, um montante de até 35.000.250 ações ordinárias de emissão da Companhia,
representativas de, aproximadamente, 38,24% do seu capital social, estarão em circulação no
mercado. Para maiores informações, ver seção “Informações sobre a Oferta – Composição do
Capital Social da Companhia” na página 39 deste Prospecto.
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Custos de Distribuição
As despesas com auditores, advogados, traduções, taxas de registro e outras despesas descritas
abaixo serão suportadas exclusivamente pela Companhia. As comissões a serem pagas aos
Coordenadores da Oferta serão suportadas pela Companhia (considerando as Ações do Lote
Suplementar). Para mais informações, veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta
e às Ações – A Companhia arcará com as despesas relacionadas à Oferta, bem como arcará
com as comissões da Oferta, o que impactará os valores líquidos a serem recebidos no
âmbito da Oferta e poderá afetar adversamente os resultados da Companhia no período
subsequente à realização da mesma.”, na página 73 deste Prospecto.
A tabela abaixo indica as comissões e as despesas da Oferta, assumindo a colocação da
totalidade das Ações da Oferta, sem considerar as Ações do Lote Suplementar:
Comissões e Despesas

Valor total(1)(10)
(R$)

% em relação ao Valor
Total da Oferta(10)

Custo unitário por
Ação(10)
(R$)

Comissões da Oferta(2)
Comissão de Coordenação(3) ................................
Comissão de Colocação(4).....................................
Comissão de Garantia Firme(5) ..............................
Remuneração de Incentivo(6).................................
Total de Comissões ............................................

4.291.335,00
12.874.005,00
4.291.335,00
7.152.225,00
28.608.900,00

0,60%
1,80%
0,60%
1,00%
4,00%

0,14
0,42
0,14
0,24
0,94

Despesas da Oferta(7)
Impostos, Taxa e Outras Retenções .....................
Taxa de Registro na B3 ........................................
Taxa de Registro na ANBIMA ...............................
Taxa de Registro na CVM .....................................
Total de Despesas com Taxas da Oferta ...........
Despesas com Advogados(8) .................................
Despesas com Auditores Independentes ..............
Outras Despesas(9) ...............................................
Total de Outras Despesas da Oferta ..................
Total de Despesas da Oferta ..............................
Total de Comissões e Despesas da Oferta .......

3.055.626,84
317.592,01
31.448,33
634.628,72
4.039.295,90
3.900.000,00
1.500.000,00
500.000,00
5.900.000,00
9.939.295,90
38.548.195,90

0,43%
0,04%
0,00%
0,09%
0,56%
0,55%
0,21%
0,07%
0,82%
1,39%
5,39%

0,10
0,01
0,00
0,02
0,13
0,13
0,05
0,02
0,19
0,33
1,27

(1)
(2)
(3)

(4)

(5)

(6)

(7)
(8)

(9)
(10)

Com base no Preço por Ação de R$23,50, fixado após o Procedimento de Bookbuilding.
Comissões a serem pagas aos Coordenadores da Oferta pela Companhia.
Corresponde a 20% sobre o produto resultante da multiplicação entre (i) a quantidade total de Ações ofertadas, sem considerar as Ações
do Lote Suplementar; e (ii) o Preço por Ação.
Corresponde a 60% sobre o produto resultante da multiplicação entre (i) a quantidade total de Ações ofertadas, sem considerar as Ações
do Lote Suplementar; e (ii) o Preço por Ação.
Corresponde a 20% sobre o produto resultante da multiplicação entre (i) a quantidade total de Ações ofertadas, sem considerar as Ações
do Lote Suplementar; e (ii) o Preço por Ação.
Corresponde a até 1,00% sobre o produto resultante da multiplicação entre (i) a quantidade total de Ações ofertadas, sem considerar as
Ações do Lote Suplementar; e (ii) o Preço por Ação. A Remuneração de Incentivo, conforme descrito no Contrato de Distribuição,
constitui parte estritamente discricionária da remuneração a ser paga aos Coordenadores da Oferta, que independe de parâmetros
objetivos e será paga a exclusivo critério da Companhia, utilizando como parâmetro a sua percepção acerca do resultado da Oferta.
Despesas estimadas da Oferta assumidas exclusivamente pela Companhia.
Despesas estimadas dos consultores legais da Companhia e dos Coordenadores da Oferta, para o direito brasileiro e para o direito dos
Estados Unidos.
Incluídos os custos estimados com a apresentação para investidores (roadshow).
Sem considerar as Ações do Lote Suplementar.
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A tabela abaixo indica as comissões e as despesas da Oferta, assumindo a colocação da
totalidade das Ações da Oferta, considerando as Ações do Lote Suplementar:
Comissões e Despesas

Valor total(1)(10)
(R$)

% em relação ao Valor
Total da Oferta(10)

Custo unitário por
Ação(10)
(R$)

Comissões da Oferta(2)
Comissão de Coordenação(3) ................................
Comissão de Colocação(4).....................................
Comissão de Garantia Firme(5) ..............................
Remuneração de Incentivo(6).................................
Total de Comissões ............................................

5.900.585,63
14.483.255,63
4.291.335,00
8.225.058,75
32.900.235,01

0,72%
1,76%
0,52%
1,00%
4,00%

0,17
0,41
0,12
0,24
0,94

Despesas da Oferta(7)
Impostos, Taxa e Outras Retenções .....................
Taxa de Registro na B3 ........................................
Taxa de Registro na ANBIMA ...............................
Taxa de Registro na CVM .....................................
Total de Despesas com Taxas da Oferta ...........
Despesas com Advogados(8) .................................
Despesas com Auditores Independentes ..............
Outras Despesas(9) ...............................................
Total de Outras Despesas da Oferta ..................
Total de Despesas da Oferta ..............................
Total de Comissões e Despesas da Oferta .......

3.513.970,87
355.141,19
36.165,58
634.628,72
4.539.906,36
3.900.000,00
1.500.000,00
500.000,00
5.900.000,00
10.439.906,36
43.340.141,37

0,43%
0,04%
0,00%
0,08%
0,55%
0,47%
0,18%
0,06%
0,72%
1,27%
5,27%

0,10
0,01
0,00
0,02
0,13
0,11
0,04
0,01
0,17
0,30
1,24

(1)
(2)
(3)

(4)

(5)

(6)

(7)
(8)

(9)
(10)

Com base no Preço por Ação de R$23,50, fixado após o Procedimento de Bookbuilding.
Comissões a serem pagas aos Coordenadores da Oferta pela Companhia.
Corresponde a 20% sobre o produto resultante da multiplicação entre (i) a quantidade total de Ações ofertadas, considerando as Ações
do Lote Suplementar; e (ii) o Preço por Ação.
Corresponde a 60% sobre o produto resultante da multiplicação entre (i) a quantidade total de Ações ofertadas, considerando as Ações
do Lote Suplementar; e (ii) o Preço por Ação.
Corresponde a 20% sobre o produto resultante da multiplicação entre (i) a quantidade total de Ações ofertadas, considerando as Ações
do Lote Suplementar, uma vez que as Ações do Lote Suplementar não são objeto da Garantia Firme de Liquidação; e (ii) o Preço por
Ação.
Corresponde a até 1,00% sobre o produto resultante da multiplicação entre (i) a quantidade total de Ações ofertadas, considerando as
Ações do Lote Suplementar; e (ii) o Preço por Ação. A Remuneração de Incentivo, conforme descrito no Contrato de Distribuição,
constitui parte estritamente discricionária da remuneração a ser paga aos Coordenadores da Oferta, que independe de parâmetros
objetivos e será paga a exclusivo critério da Companhia, utilizando como parâmetro a sua percepção acerca do resultado da Oferta.
Despesas estimadas da Oferta assumidas exclusivamente pela Companhia.
Despesas estimadas dos consultores legais da Companhia e dos Coordenadores da Oferta, para o direito brasileiro e para o direito dos
Estados Unidos.
Incluídos os custos estimados com a apresentação para investidores (roadshow).
Considerando as Ações do Lote Suplementar.

Para fins da Instrução CVM 400 e do artigo 3º do Anexo II do Código ANBIMA, não há outra
remuneração devida pela Companhia às Instituições Participantes da Oferta ou aos Agentes de
Colocação Internacional, exceto pela remuneração descrita acima e pelos ganhos decorrentes da
atividade de estabilização, bem como não existe nenhum outro tipo de remuneração que dependa
do Preço por Ação.
Estabilização do Preço das Ações
O Agente Estabilizador, por intermédio da Corretora, poderá, a seu exclusivo critério, conduzir
atividades de estabilização de preço das ações ordinárias de emissão da Companhia na B3, por
um período de até 30 dias contados da data de início de negociação das Ações na B3, inclusive,
por meio de operações bursáteis de compra e venda de ações ordinárias de emissão da
Companhia na B3, observadas as disposições legais aplicáveis e o disposto no Contrato de
Estabilização, o qual foi previamente aprovado pela B3 e pela CVM, nos termos do artigo 23,
parágrafo 3°, da Instrução CVM 400 e do item II da Deliberação CVM 476.

45

Não existe obrigação, por parte do Agente Estabilizador ou da Corretora, de realizar operações de
estabilização e, uma vez iniciadas, tais operações poderão ser descontinuadas a qualquer
momento, observadas as disposições do Contrato de Estabilização. Assim, o Agente Estabilizador
e a Corretora poderão escolher livremente as datas em que realizarão as operações de compra e
venda das ações ordinárias de emissão da Companhia no âmbito das atividades de estabilização,
não estando obrigados a realizá-las em todos os dias ou em qualquer data específica, podendo,
inclusive, interrompê-las e retomá-las a qualquer momento, a seu exclusivo critério.
O Contrato de Estabilização está disponível para consulta e obtenção de cópias junto ao Agente
Estabilizador e à CVM, nos endereços indicados na seção “Informações Sobre a Oferta –
Informações Adicionais” na página 69 deste Prospecto.
Características das Ações
As Ações conferem a seus titulares os mesmos direitos, vantagens e restrições conferidos aos
atuais titulares de ações ordinárias de emissão da Companhia, nos termos previstos no Estatuto
Social, na Lei das Sociedades por Ações e no Regulamento do Novo Mercado, conforme vigentes
nesta data, dentre os quais se incluem os seguintes:
•

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

•

observadas as disposições aplicáveis na Lei das Sociedades por Ações e no estatuto social da
Companhia, direito ao recebimento de dividendo mínimo obrigatório, em cada exercício social,
não inferior a 5% do lucro líquido de cada exercício, sendo certo que a partir de 1º de maio de
2025 esse percentual será automaticamente alterado para um valor não inferior a 25%, ajustado
nos termos do artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações, e dividendos adicionais e demais
proventos de qualquer natureza eventualmente distribuídos por deliberação de assembleia geral
ou pelo conselho de administração, conforme aplicável que a Companhia vier a declarar a partir
da data de divulgação do Anúncio de Início;

•

direito de alienar as ações ordinárias de emissão da Companhia, nas mesmas condições
asseguradas aos acionistas controladores da Companhia alienantes, no caso de alienação,
direta ou indireta, a título oneroso do controle da Companhia, tanto por meio de uma única
operação, como por meio de operações sucessivas, observadas as condições e os prazos
previstos na legislação vigente e no Regulamento do Novo Mercado de forma a lhe assegurar
tratamento igualitário àquele dado aos acionistas controladores (tag along);

•

direito de alienar as ações ordinárias de emissão da Companhia em oferta pública de aquisição
de ações a ser realizada pela Companhia ou pelos acionistas controladores da Companhia, em
caso de cancelamento do registro de companhia aberta ou de cancelamento de listagem das
ações ordinárias de emissão da Companhia no Novo Mercado (salvo hipóteses de dispensa
previstas no Regulamento do Novo Mercado), pelo seu valor justo, apurado mediante laudo de
avaliação elaborado por instituição ou empresa especializada, de acordo com os critérios
estabelecidos no artigo 4º, parágrafo 4º da Lei das Sociedades por Ações, bem como nos
critérios aceitos pela CVM;

•

no caso de liquidação da Companhia, terão direito de participar do acervo da Companhia, na
proporção da sua participação no capital social, nos termos do artigo 109, inciso II, da Lei das
Sociedades por Ações;

•

direito de preferência na subscrição de novas ações, debêntures conversíveis em ações e
bônus de subscrição emitidos pela Companhia, conforme conferido pelo artigo 109, inciso IV, e
artigo 172 da Lei das Sociedades por Ações;
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•

direito integral ao recebimento de dividendos e demais distribuições pertinentes às ações
ordinárias de emissão da Companhia que vierem a ser declarados pela Companhia a partir da
divulgação do Anúncio de Início, na proporção de sua participação no capital social da
Companhia; e

•

todos os demais direitos assegurados às ações ordinárias de emissão da Companhia, nos
termos previstos no Regulamento do Novo Mercado, no estatuto social da Companhia e na Lei
das Sociedades por Ações.

Para mais informações sobre os direitos, vantagens e restrições das ações ordinárias de emissão
da Companhia, veja o item “18.1 Direitos das Ações” do Formulário de Referência, na página 659
deste Prospecto.
Plano de Distribuição
Os Coordenadores da Oferta e a Companhia elaboraram um plano de distribuição das Ações, nos
termos do artigo 33, parágrafo 3º, da Instrução CVM 400, e do Regulamento do Novo Mercado, no
que diz respeito ao esforço de dispersão acionária, o qual levou em conta a criação de uma base
acionária diversificada de acionistas, as relações da Companhia e dos Coordenadores da Oferta
com seus clientes e outras considerações de natureza comercial ou estratégica, que em nenhuma
hipótese poderão ser consideradas na alocação dos Investidores Não Institucionais, observado que
os Coordenadores da Oferta deverão asseguraram: (i) a adequação do investimento ao perfil de
risco de seus clientes; (ii) o tratamento justo e equitativo aos investidores, em conformidade com o
artigo 21 da Instrução CVM 400; e (iii) o recebimento prévio, pelas Instituições Participantes da
Oferta, de exemplares dos Prospectos para leitura obrigatória, assegurando o esclarecimento de
eventuais dúvidas por pessoa designada pelo Coordenador Líder. Nos termos do Ofício-Circular,
relações com clientes e outras considerações de natureza comercial ou estratégica dos
Coordenadores da Oferta e da Companhia não foram, em nenhuma hipótese, consideradas no
plano de distribuição para fins da alocação dos Investidores Não Institucionais. O público alvo da
Oferta consiste em:
(i) investidores pessoas físicas e jurídicas e clubes de investimento registrados na B3, em
qualquer caso, residentes, domiciliados ou com sede no Brasil, e que não sejam considerados
Investidores Institucionais, que tenham formalizado Pedido de Reserva durante o Período de
Reserva ou durante o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, junto a uma única
Instituição Consorciada, observado 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 por investidor (“Valores Mínimo
e Máximo do Pedido de Reserva”), nos termos da Resolução CVM 30 (“Investidores Não
Institucionais”), observado que terão prioridade de alocação os Investidores Não
Institucionais Com Lock-up; e
(ii) investidores pessoas físicas e jurídicas e clubes de investimento registrados na B3 (que
tenham a carteira gerida por administrador de carteira de valores mobiliários autorizado pela
CVM), que sejam considerados investidores profissionais nos termos da regulamentação em
vigor, em qualquer caso, residentes, domiciliados ou com sede no Brasil, e que não sejam
considerados Investidores Não Institucionais, além de investidores profissionais e investidores
qualificados, nos termos da Resolução CVM 30, como fundos de investimentos, fundos de
pensão, entidades administradoras de recursos de terceiros registradas na CVM, carteiras
administradas discricionárias, 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, em qualquer caso, residentes, domiciliados ou com sede no Brasil, inexistindo
valores mínimos e máximos de investimento, nos termos da Resolução CVM 30 (“Investidores
Institucionais Locais”), assim como os Investidores Estrangeiros (em conjunto com os
Investidores Institucionais Locais, “Investidores Institucionais”).
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Procedimento da Oferta
Tendo em vista a divulgação do Aviso ao Mercado, bem como sua nova disponibilização (com os
logotipos das Instituições Consorciadas), a disponibilização do Prospecto Preliminar, incluindo o
Formulário de Referência, 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 Distribuição e do Contrato de Distribuição Internacional, a concessão do registro da
Oferta pela CVM, a divulgação do Anúncio de Início e a disponibilização deste Prospecto, as
Instituições Participantes da Oferta realizarão a distribuição pública das Ações (sem considerar as
Ações do Lote Suplementar) em regime de Garantia Firme de Liquidação prestada exclusivamente
pelos Coordenadores da Oferta, de forma individual e não solidária, na proporção e até os limites
individuais previstos nas páginas 62 deste Prospecto, em conformidade com o disposto na
Instrução CVM 400, e observado o esforço de dispersão acionária previsto no Regulamento do
Novo Mercado, por meio de duas ofertas distintas, quais sejam: (i) uma Oferta de Varejo, destinada
aos Investidores Não Institucionais; e (ii) uma Oferta Institucional, destinada aos Investidores
Institucionais.
A Oferta de Varejo compreende: (i) uma oferta destinada a Investidores Não Institucionais que
concordaram, em seus respectivos Pedidos de Reserva, com o Lock-up da Oferta de Varejo
(conforme abaixo definido) (“Investidores Não Institucionais Com Lock-up”); e (ii) uma oferta
destinada a Investidores Não Institucionais que optaram a não se comprometer com o Lock-up da
Oferta de Varejo (“Investidores Não Institucionais Sem Lock-up”).
Conforme faculdade prevista nos artigos 30 e 31 da Instrução CVM 400, não foi admitida
distribuição parcial no âmbito da Oferta.
O Contrato de Distribuição está disponível para consulta e obtenção de cópias junto aos
Coordenadores da Oferta e à CVM, nos endereços indicados na seção “Informações Sobre a
Oferta – Informações Adicionais” na página 69 deste Prospecto.
Em conformidade com o disposto no Código ANBIMA, os Coordenadores da Oferta recomendaram
à Companhia a contratação de instituição para desenvolver atividades de formador de mercado,
nos termos da Instrução da CVM nº 384, de 17 de março de 2003, para a realização de operações
destinadas a fomentar a liquidez das ações ordinárias emitidas pela Companhia no mercado
secundário. No entanto, não houve e não haverá contratação de formador de mercado no âmbito
da Oferta.
Oferta de Varejo
A Oferta de Varejo foi realizada exclusivamente junto a Investidores Não Institucionais que
realizaram solicitações de reserva antecipada mediante o preenchimento de Pedido de Reserva
junto a uma única Instituição Consorciada, durante o Período de Reserva, ou durante o Período de
Reserva para Pessoas Vinculadas, em ambos os casos, observados os Valores Mínimo e Máximo
do Pedido de Reserva.
Os Pedidos de Reserva realizados por Investidores Não Institucionais que sejam Pessoas
Vinculadas, realizados durante o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, não foram
cancelados, mesmo tendo sido verificado excesso de demanda superior em 1/3 (um terço) à
quantidade de Ações inicialmente ofertada (sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do
Lote Suplementar).
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No contexto da Oferta de Varejo e considerando que a Companhia deve envidar melhores esforços
para atingir a dispersão acionária, o montante de, no mínimo, 10% e, no máximo, 20% da
totalidade das Ações (considerando as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar), a
critério dos Coordenadores da Oferta e da Companhia, foi destinado prioritariamente à colocação
pública junto a Investidores Não Institucionais que realizaram Pedido de Reserva, nos termos do
artigo 12 do Regulamento do Novo Mercado, de acordo com as condições ali previstas e o
procedimento abaixo indicado, sendo que:
(i) o montante de 8% do total das Ações ofertadas (considerando as Ações Adicionais e as Ações
do Lote Suplementar) foi destinado à colocação pública para os Investidores Não Institucionais
Com Lock-up, (“Oferta de Varejo Com Lock-up”), sendo certo que como houve demanda
superior a 8% do total de Ações ofertado no âmbito da Oferta (considerando as Ações Adicionais
e as Ações do Lote Suplementar), a alocação, observado que o montante mínimo estipulado
para a Oferta de Varejo Sem Lock-up (conforme abaixo definido) foi atendido, nos termos do item
(ii) abaixo, foi definida a exclusivo critério e discricionariedade da Companhia e dos
Coordenadores da Oferta, observado que, nesse caso, houve rateio. Como houve demanda
suficiente para suprir a alocação mínima reservada para a Oferta de Varejo Com Lock-up, não
houve a realocação das Ações remanescentes da Oferta de Varejo Com Lock-up para a Oferta
de Varejo Sem Lock-up; e
(ii) o montante de 2% do total das Ações ofertadas (considerando as Ações Adicionais e as Ações
do Lote Suplementar), foi destinado à colocação pública para Investidores Não Institucionais
Sem Lock-up (“Oferta de Varejo Sem Lock-up”), sendo certo que como houve demanda
superior a 2% do total de Ações ofertado no âmbito da Oferta (considerando as Ações
Adicionais e as Ações do Lote Suplementar), a alocação, observado que o montante mínimo
estipulado para a Oferta de Varejo Com Lock-up foi atendido, nos termos do item (i) acima, foi
definida a exclusivo critério e discricionariedade da Companhia e dos Coordenadores da
Oferta, observado que, nesse caso, houve rateio. Como não houve demanda suficiente para
suprir a alocação mínima reservada para a Oferta de Varejo Sem Lock-up, não houve a
realocação das Ações remanescentes da Oferta de Varejo Sem Lock-up para a Oferta
Institucional.
Os Pedidos de Reserva foram efetuados pelos Investidores Não Institucionais de maneira
irrevogável e irretratável, exceto pelo disposto nas alíneas (a), (d) e (f) abaixo e nas seções
“Alteração das Circunstâncias, Revogação ou Modificação da Oferta”, “Suspensão ou
Cancelamento da Oferta” e “Violações de Normas de Conduta” nas páginas 59, 61 e 64,
respectivamente, deste Prospecto, observadas as condições do próprio instrumento de Pedido de
Reserva, de acordo com as seguintes condições:
(a) durante o Período de Reserva e o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, conforme
aplicável, cada um dos Investidores Não Institucionais interessados em participar da Oferta
realizou a reserva de Ações, mediante o preenchimento do Pedido de Reserva junto a uma
única Instituição Consorciada, nos termos da Deliberação CVM 476, observados os Valores
Mínimo e Máximo do Pedido de Reserva, sendo que tais Investidores Não Institucionais
puderam estipular, no Pedido de Reserva, como condição de eficácia de seu Pedido de
Reserva, um preço máximo por Ação, conforme previsto no artigo 45, parágrafo 3º, da
Instrução CVM 400, sem necessidade de posterior confirmação. Caso o Investidor Não
Institucional tenha estipulado um preço máximo por Ação no Pedido de Reserva abaixo do
Preço por Ação, o seu Pedido de Reserva foi automaticamente cancelado pela respectiva
Instituição Consorciada, sendo os valores eventualmente depositados devolvidos, no prazo
máximo de 3 dias úteis contados da divulgação do Anúncio de Início, sem qualquer
remuneração, juros ou correção monetária, sem reembolso de custos incorridos e com
dedução de quaisquer tributos ou taxas eventualmente incidentes (incluindo, sem limitação,
quaisquer tributos sobre movimentação financeira aplicáveis, sobre os valores pagos em
função do IOF e/ou do câmbio e quaisquer outros tributos que venham a ser criados, bem
como aqueles cuja alíquota atual venha a ser majorada);
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(b) recomendou-se aos Investidores Não Institucionais interessados na realização de
Pedido de Reserva que (i) lessem cuidadosamente os termos e condições estipulados
no Pedido de Reserva, especialmente no que se refere aos procedimentos relativos à
liquidação da Oferta e as informações constantes neste Prospecto e no Formulário de
Referência, em especial as seções “Sumário da Companhia – Principais Fatores de
Risco Relativos à Companhia” e “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações”
nas páginas 19 e 73, respectivamente deste Prospecto, bem como a seção “4. Fatores de
Risco” do Formulário de Referência, na página 380 deste Prospecto; (ii) verificassem
com a Instituição Consorciada de sua preferência, antes de realizar o seu Pedido de
Reserva, se essa, a seu exclusivo critério, exigiria (a) a abertura ou atualização de conta
e/ou cadastro, e/ou (b) a manutenção de recursos em conta corrente nela aberta e/ou
mantida, para fins de garantia do Pedido de Reserva; (iii) verificassem com a Instituição
Consorciada de sua preferência, antes de realizar o seu Pedido de Reserva, a
possibilidade de débito antecipado da reserva por parte da Instituição Consorciada; e
(iv) entrassem em contato com a Instituição Consorciada de sua preferência para obter
informações mais detalhadas sobre o prazo estabelecido pela Instituição Consorciada
para a realização do Pedido de Reserva ou, se for o caso, para a realização do cadastro
na Instituição Consorciada, tendo em vista os procedimentos operacionais adotados por
cada Instituição Consorciada;
(c) os Investidores Não Institucionais que tivessem interesse em participar da Oferta de
Varejo Com Lock-up tiveram que, necessariamente, indicar no Pedido de Reserva que
estavam de acordo com o Lock-up da Oferta de Varejo, sob pena de terem sido
considerados Investidores Não Institucionais Sem Lock-up e não participarem da Oferta
de Varejo Com Lock-up;
(d) os Investidores Não Institucionais indicaram, obrigatoriamente, no respectivo Pedido de
Reserva, a sua qualidade ou não de Pessoa Vinculada, sob pena de seu Pedido de
Reserva ter sido cancelado pela respectiva Instituição Consorciada. Tendo em vista que
foi verificado excesso de demanda superior em 1/3 à quantidade de Ações inicialmente
ofertada (sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar), foi vedada a
colocação de Ações junto a Investidores Não Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas,
com exceção daqueles realizados durante o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas,
tendo sido os Pedidos de Reserva realizados por Investidores Não Institucionais que sejam
Pessoas Vinculadas automaticamente cancelados e os valores depositados devolvidos, no
prazo máximo de 3 dias úteis contados da data de divulgação do Anúncio de Início, sem
qualquer remuneração, juros ou correção monetária, sem reembolso de custos incorridos e
com dedução de quaisquer tributos ou taxas eventualmente incidentes (incluindo, sem
limitação, quaisquer tributos sobre movimentação financeira aplicáveis, sobre os valores pagos
em função do IOF e/ou do câmbio e quaisquer outros tributos que venham a ser criados, bem
como aqueles cuja alíquota atual venha a ser majorada);
(e) após a concessão do registro da Oferta pela CVM, a quantidade de Ações subscritas e o
respectivo valor do investimento dos Investidores Não Institucionais resultante do Preço por
Ação multiplicado pela quantidade de Ações subscritas pelos Investidores Não Institucionais,
serão informados a cada Investidor Não Institucional até as 12:00 horas do dia útil
imediatamente seguinte à data de divulgação do Anúncio de Início pela Instituição Consorciada
que houver recebido o respectivo Pedido de Reserva, por meio de mensagem enviada ao
endereço eletrônico fornecido no Pedido de Reserva ou, na sua ausência, por telefone, facsímile ou correspondência, sendo o pagamento a ser feito de acordo com a alínea (e) abaixo
limitado ao valor do Pedido de Reserva;
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(f) cada Investidor Não Institucional deverá efetuar o pagamento do valor indicado na alínea (d)
acima junto à Instituição Consorciada com que tenha realizado o respectivo Pedido de
Reserva, à vista, em moeda corrente nacional, em recursos imediatamente disponíveis, até
as 10:30 horas da Data de Liquidação. Não havendo pagamento pontual, a Instituição
Consorciada junto à qual o Pedido de Reserva tenha sido realizado irá garantir a liquidação por
parte do Investidor Não Institucional e o Pedido de Reserva será automaticamente cancelado
por tal Instituição Consorciada;
(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 a cada Investidor Não
Institucional o número de Ações correspondente à relação entre o valor do investimento
pretendido constante do Pedido de Reserva e o Preço por Ação, desde que efetuado o
pagamento previsto acima, ressalvadas as possibilidades de desistência e cancelamento
previstas nas alíneas (a), (c) e (e) acima e nas seções “Alteração das Circunstâncias,
Revogação ou Modificação da Oferta”, “Suspensão ou Cancelamento da Oferta” e “Violações
de Normas de Conduta” nas páginas 53, 54 e 58, respectivamente, deste Prospecto;
(h) tendo em vista que o total de Ações objeto dos Pedidos de Reserva realizados por Investidores
Não Institucionais Com Lock-up excedeu o montante máximo de Ações destinadas à Oferta de
Varejo Com Lock-up, foi realizado rateio entre os respectivos Investidores Não Institucionais
Com Lock-up que apresentaram Pedido de Reserva proporcionalmente ao valor dos
respectivos Pedidos de Reserva, desconsiderando-se, entretanto, as frações de Ações
(“Rateio da Oferta de Varejo Com Lock-up”); e
(i) tendo em vista que o total de Ações objeto dos Pedidos de Reserva realizados por Investidores
Não Institucionais Sem Lock-up excedeu o montante máximo de Ações destinadas à Oferta de
Varejo Sem Lock-up, foi realizado rateio entre os respectivos Investidores Não Institucionais
Sem Lock-up que apresentarem Pedido de Reserva proporcionalmente ao valor dos
respectivos Pedidos de Reserva, desconsiderando-se, entretanto, as frações de Ações
(“Rateio da Oferta de Varejo Sem Lock-up” e, em conjunto com o Rateio Oferta de Varejo
Com Lock-up, “Rateio da Oferta de Varejo”). Tendo em vista que houve Rateio da Oferta de
Varejo, os valores depositados serão devolvidos sem qualquer remuneração, juros ou correção
monetária, sem reembolso de custos incorridos e com dedução de quaisquer tributos ou taxas
eventualmente incidentes (incluindo, sem limitação, quaisquer tributos sobre movimentação
financeira aplicáveis, sobre os valores pagos em função do IOF /ou do câmbio e quaisquer
outros tributos que venham a ser criados, bem como aqueles cuja alíquota atual venha a ser
majorada), no prazo máximo de 3 dias úteis contados da Data de Liquidação.
Lock-up da Oferta de Varejo. Os Investidores Não Institucionais Com Lock-up que indicaram no
Pedido de Reserva que estavam de acordo com o Lock-up da Oferta de Varejo e subscreveram
Ações no âmbito da Oferta de Varejo Com Lock-up não poderão, pelo prazo de 45 dias contados da
data de divulgação do Anúncio de Início, oferecer, vender, alugar (emprestar), contratar a venda, dar
em garantia ou ceder ou alienar de outra forma ou a qualquer título, tais Ações (“Lock-up da Oferta
de Varejo”). Dessa forma, como condição para a participação na Oferta de Varejo Com Lock-up,
cada Investidor Não Institucional Com Lock-up, ao realizar seu Pedido de Reserva, autorizou 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 Lock-up
da Oferta de Varejo. Não obstante o Lock-up da Oferta de Varejo, as Ações subscritas no âmbito da
Oferta de Varejo Com Lock-up poderão ser outorgadas em garantia da Câmara de Compensação e
Liquidação da B3, caso as Ações venham a ser consideradas elegíveis para depósito de garantia, de
acordo com os normativos da B3, independentemente das restrições mencionadas acima. Neste
caso, a Câmara de Compensação e Liquidação da B3 está autorizada a desbloquear as Ações
subscritas no âmbito da Oferta de Varejo Com Lock-up que foram depositadas em garantia para fins
de excussão da garantia, nos termos dos normativos da B3.
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Caso o preço de mercado das Ações venha a cair e/ou os Investidores Não Institucionais
Com Lock-up por quaisquer motivos venham a precisar de liquidez durante o período de
Lock-up da Oferta de Varejo e tendo em vista a impossibilidade das Ações subscritas no
âmbito da Oferta de Varejo Com Lock-up 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 Não Intencionais que se comprometerem a observar o Lock-up da
Oferta de Varejo, 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”, do Prospecto Preliminar.
Para as hipóteses de suspensão, modificação, revogação ou cancelamento da Oferta, vide
seções “Alteração das Circunstâncias, Revogação ou Modificação da Oferta”, “Suspensão
ou Cancelamento da Oferta” e “Violações de Normas de Conduta” nas páginas 53, 54 e 58,
respectivamente, deste Prospecto.
Os Investidores Não Institucionais não participaram do Procedimento de Bookbuilding e,
portanto, não participaram da fixação do Preço por Ação.
Os Investidores Não Institucionais deverão realizar a integralização das Ações mediante o
pagamento à vista, em moeda corrente nacional, em recursos imediatamente disponíveis, de
acordo com o procedimento descrito acima. As Instituições Consorciadas somente atenderão aos
Pedidos de Reserva feitos por Investidores Não Institucionais titulares de conta nelas aberta ou
mantida pelo respectivo Investidor Não Institucional.
Nos termos do artigo 85, parágrafo 2º, da Lei das Sociedades por Ações e da Resolução CVM 27,
no caso de a reserva antecipada efetuada pelo Investidor Não Institucional vir a ser efetivamente
alocada no contexto da Oferta Não Institucional, o Pedido de Reserva preenchido por referido
Investidor Não Institucional passou a ser o documento de aceitação de que trata o caput do artigo
2º da Resolução CVM 27 por meio do qual referido Investidor Não Institucional aceitou participar da
Oferta Não Institucional e subscrever e integralizar as Ações que vierem a ser a ele alocadas.
Oferta Institucional
A Oferta Institucional é 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 da Oferta de Varejo, as Ações
remanescentes que não foram colocadas na Oferta de Varejo, foram destinadas à colocação junto
a Investidores Institucionais, por meio dos Coordenadores da Oferta e dos Agentes de Colocação
Internacional, não tendo sido admitidas para tais Investidores Institucionais reservas antecipadas e
não tendo sido estipulados valores mínimo ou máximo de investimento, uma vez que cada
Investidor Institucional assumiu a obrigação de verificar se cumpriu com os requisitos para
participar da Oferta Institucional, para então apresentar suas intenções de investimento durante o
Procedimento de Bookbuilding.
Tendo em vista que 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, excedeu o total de Ações remanescentes após o atendimento dos Pedidos de
Reserva, nos termos e condições descritos acima, tiveram prioridade no atendimento de suas
respectivas intenções de investimento os Investidores Institucionais que, a critério da Companhia e
dos Coordenadores da Oferta, levando em consideração o disposto no plano de distribuição, nos
termos do artigo 33, parágrafo 3º, da Instrução CVM 400, melhor atenderam 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.

52

Até as 16:00 horas do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação do Anúncio de Início, os
Coordenadores da Oferta e os Agentes de Colocação Internacional informarão aos Investidores
Institucionais, por meio de seu endereço eletrônico, ou, na sua ausência, por telefone, fac-símile ou
correspondência, sobre a quantidade de Ações que cada um deverá subscrever e o Preço por
Ação. A entrega das Ações deverá ser efetivada na Data de Liquidação, mediante a integralização
à vista, em moeda corrente nacional, em recursos imediatamente disponíveis, do valor resultante
do Preço por Ação multiplicado pela quantidade de Ações alocada ao respectivo Investidor
Institucional, em conformidade com os procedimentos previstos no Contrato de Distribuição.
A subscrição das Ações será formalizada, nos termos do artigo 85, parágrafo 2º, da Lei das
Sociedades por Ações, por meio do sistema de registro da B3, sendo, portanto, dispensado a
apresentação de boletim de subscrição e/ou documento de aceitação da Oferta, nos termos do artigo
2º, parágrafo 1º, da Resolução CVM 27. No caso de Investidores Institucionais que não estejam
contemplados pela dispensa da apresentação de documento de aceitação da Oferta, nos termos da
Resolução CVM 27, a subscrição de Ações deverá ser formalizada mediante o preenchimento e
entrega de termo de aceitação da Oferta por tal Investidor Institucional, e deverá ser realizado junto
ao Coordenador da Oferta com o qual tiver efetuado sua ordem de investimento contendo, no
mínimo, (i) as condições de subscrição e de integralização das Ações, (ii) esclarecimento de que não
será admitida a distribuição parcial da Oferta, (iii) esclarecimento sobre a condição de Pessoa
Vinculada (ou não) à Oferta, e (iv) declaração de que obteve cópia dos Prospectos.
Alteração das Circunstâncias, Revogação ou Modificação da Oferta
A Companhia e os Coordenadores da Oferta poderão requerer que a CVM autorize a modificação
ou a revogação da Oferta caso ocorram alterações posteriores, relevantes e inesperadas nas
circunstâncias de fato existentes quando da apresentação do pedido de registro da Oferta ou que o
fundamente, que resultem em um aumento relevante nos riscos assumidos pela Companhia e
inerentes à própria Oferta.
Além disso, caso (i) seja verificada divergência relevante entre as informações constantes do
Prospecto Preliminar e do Prospecto Definitivo que altere substancialmente o risco assumido pelos
investidores, ou as suas decisões 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; e/ou (iii) a Oferta seja modificada, nos termos dos artigos 25 e 27 da Instrução CVM 400
os Investidores Não Institucionais poderão desistir dos respectivos Pedidos de Reserva, sem
quaisquer ônus, devendo, para tanto, informar sua decisão à Instituição Consorciada que tenha
recebido seus respectivos Pedidos de Reserva (por meio de mensagem eletrônica, fac-símile ou
correspondência enviada ao endereço da Instituição Consorciada) (a) até as 12:00 horas do 5° dia
útil subsequente à data de disponibilização do Prospecto Definitivo, no caso do item (i) acima; e
(b) até as 14:00 horas do 5º dia útil subsequente à data em que o investidor for comunicado
diretamente pela Instituição Consorciada sobre a suspensão ou a modificação da Oferta, nos casos
dos itens (ii) e (iii) acima.
Adicionalmente, a Companhia e os Coordenadores da Oferta poderão modificar, a qualquer tempo,
a Oferta, a fim de melhorar seus termos e condições para os investidores, conforme disposto no
artigo 25, parágrafo 3º, da Instrução CVM 400.
Caso o requerimento de modificação nas condições da Oferta seja aceito pela CVM, o
encerramento do Prazo de Distribuição poderá ser adiado em até 90 dias. Se a Oferta for
cancelada, os atos de aceitação anteriores e posteriores ao cancelamento serão considerados
ineficazes.
A revogação, suspensão, cancelamento ou qualquer modificação na Oferta será imediatamente
disponibilização por meio de Anúncio de Retificação.
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Na hipótese de suspensão ou modificação da Oferta, nos termos dos artigos 20 e 27 da Instrução
CVM 400, 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 Consorciadas 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 Consorciadas a respeito da modificação efetuada.
Após a divulgação do Anúncio de Retificação, os Coordenadores da Oferta só aceitarão intenções
no Procedimento de Bookbuilding e as Instituições Consorciadas só aceitarão Pedidos de Reserva
daqueles investidores que estejam cientes dos termos do Anúncio de Retificação. Os investidores
que já tiverem aderido à Oferta serão considerados cientes dos termos do Anúncio de Retificação
quando, passados 5 dias úteis do recebimento da comunicação, não revogarem expressamente
suas intenções no Procedimento de Bookbuilding ou seus Pedidos de Reserva. Nesta hipótese, os
Coordenadores da Oferta e/ou as Instituições Consorciadas presumirão que os investidores
pretendem manter a declaração de aceitação.
Suspensão ou Cancelamento da Oferta
Nos termos do artigo 19 da Instrução CVM 400, a CVM (a) poderá suspender ou cancelar, a
qualquer tempo, uma oferta que: (i) esteja se processando em condições diversas das constantes
da Instrução CVM 400 ou do registro; ou (ii) tenha sido havida por ilegal, contrária à
regulamentação da CVM ou fraudulenta, ainda que após obtido o respectivo registro; e (b) deverá
suspender qualquer oferta quando verificar ilegalidade ou violação de regulamento sanáveis.
O prazo de suspensão de uma oferta não poderá ser superior a 30 dias, durante o qual a
irregularidade apontada deverá ser sanada. Findo tal prazo sem que tenham sido sanados os
vícios que determinaram a suspensão, a CVM deverá ordenar a retirada da referida oferta e
cancelar o respectivo registro. Ademais, a rescisão do Contrato de Distribuição importará no
cancelamento do registro da Oferta, nos termos do artigo 19, parágrafo 4º, da Instrução CVM 400,
sujeito, no entanto, ao acolhimento, pela CVM, do pleito de revogação da Oferta.
A suspensão ou o cancelamento da Oferta será informado aos investidores que já tenham aceitado
a Oferta, sendo-lhes facultado, na hipótese de suspensão, a possibilidade de revogar a aceitação
até as 16:00 horas do 5° dia útil posterior ao recebimento da respectiva comunicação. Todos os
investidores que já tenham aceitado a Oferta, na hipótese de seu cancelamento, e os investidores
que tenham revogado a sua aceitação, na hipótese de suspensão, conforme previsto acima, terão
direito à restituição integral dos valores dados em contrapartida às Ações, conforme o disposto no
parágrafo único do artigo 20 da Instrução CVM 400, no prazo de 3 dias úteis, sem qualquer
remuneração, juros ou correção monetária, sem reembolso de custos incorridos e com dedução de
quaisquer tributos ou taxas eventualmente incidentes (incluindo, sem limitação, quaisquer tributos
sobre movimentação financeira aplicáveis, sobre os valores pagos em função do IOF e/ou do
câmbio e quaisquer outros tributos que venham a ser criados, bem como aqueles cuja alíquota
atual venha a ser majorada).
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Modificação da Oferta
Com a modificação da Oferta, nos termos do artigo 27 da Instrução CVM 400, (i) cada Instituição
Consorciada deve ter comunicado diretamente ao Investidor Não Institucional que tenha efetuado
Pedido de Reserva junto a tal Instituição Consorciada a respeito da modificação informada nos
termos do Comunicado ao Mercado; e (ii) os Investidores Não Institucionais que já haviam
apresentado seu Pedido de Reserva podem ou puderam desistir do seu Pedido de Reserva, entre
14 de julho de 2021, inclusive, e 20 de julho de 2021, inclusive (“Período de Desistência para
Investidores Não Institucionais”), devendo, para tanto, informar sua decisão, até às 14:00 horas
do dia 20 de julho de 2021, à Instituição Consorciada que tenha recebido seu Pedido de Reserva
(por meio de mensagem eletrônica, fac-símile ou correspondência enviada ao endereço da referida
Instituição Consorciada).
Caso o Investidor Não Institucional não tenha informado, por escrito, sua decisão de desistência do
respectivo Pedido de Reserva nos termos do parágrafo acima, tal Pedido de Reserva foi
considerado válido e o Investidor Não Institucional deverá efetuar o pagamento do valor total do
seu investimento.
Caso o Investidor Não Institucional já tenha efetuado o pagamento e tenha desistido do respectivo
Pedido de Reserva, nos termos deste item, os valores depositados foram ou serão devolvidos, no
prazo máximo de 3 dias úteis contados do pedido de cancelamento do respectivo Pedido de
Reserva, sem qualquer remuneração, juros ou correção monetária, sem reembolso de custos
incorridos e com dedução de quaisquer tributos ou taxas eventualmente incidentes (incluindo, sem
limitação, quaisquer tributos sobre movimentação financeira aplicáveis, sobre os valores pagos em
função do IOF e/ou câmbio e quaisquer outros tributos que venham a ser criados, bem como
aqueles cuja alíquota atual venha a ser majorada).
O Investidor Não Institucional que tenham realizado solicitação de reserva antecipada mediante o
preenchimento do Pedido de Reserva após a divulgação do Comunidado ao Mercado, declararam
que tiveram conhecimento a respeito da divulgação do Comunicado ao Mercado e da modificação
dos termos da Oferta.
Prazo de Distribuição
O prazo para a distribuição das Ações é (i) de até 6 meses contados da data de divulgação do
Anúncio de Início, conforme previsto no artigo 18 da Instrução CVM 400; ou (ii) até a data de
divulgação do Anúncio de Encerramento, o que ocorrer primeiro (“Prazo de Distribuição”).
O término da Oferta e seu resultado serão anunciados mediante divulgação do Anúncio de
Encerramento, com data limite para ocorrer em 20 de janeiro de 2022, em conformidade com o
artigo 29 da Instrução CVM 400.
Liquidação
A liquidação física e financeira das Ações (sem considerar as Ações do Lote Suplementar) deverá
ser realizada dentro do prazo de até 2 dias úteis contados da data de divulgação do Anúncio de
Início (“Data de Liquidação”), de acordo com o disposto no Contrato de Distribuição. A liquidação
física e financeira das Ações do Lote Suplementar, caso haja o exercício da Opção de Ações do
Lote Suplementar, ocorrerá dentro do prazo de até 2 dias úteis, contado da data de exercício da
Opção de Ações do Lote Suplementar (“Data de Liquidação das Ações do Lote Suplementar”).
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As Ações e as Ações do Lote Suplementar, conforme o caso, serão entregues aos respectivos
investidores até às 16:00 horas da Data de Liquidação ou da Data de Liquidação das Ações do
Lote Suplementar, conforme o caso. As Ações que forem objeto de esforços de colocação no
exterior pelos Agentes de Colocação Internacional, junto a Investidores Estrangeiros, serão
obrigatoriamente subscritas e integralizadas no Brasil junto aos Coordenadores da Oferta, em
moeda corrente nacional, por meio dos mecanismos previstos na Resolução CMN 4.373 e na
Resolução CVM 13, ou na Lei 4.131.
Informações sobre a Garantia Firme de Liquidação
A garantia firme de liquidação prestada pelos Coordenadores da Oferta consiste na obrigação
individual e não solidária dos Coordenadores da Oferta de integralizar na Data de Liquidação, a
totalidade das Ações (sem considerar as Ações do Lote Suplementar) que não forem integralizadas
pelos investidores que as subscreverem na Oferta, na proporção e até os limites individuais de
garantia firme de cada um dos Coordenadores da Oferta, conforme indicado no Contrato de
Distribuição (“Garantia Firme de Liquidação”).
Caso as Ações (sem considerar as Ações do Lote Suplementar) efetivamente subscritas por
investidores não sejam totalmente integralizadas na Data de Liquidação, cada um dos
Coordenadores da Oferta, observado o disposto no Contrato de Distribuição, realizará, de forma
individual e não solidária, a integralização, na Data de Liquidação, na proporção e até os limites
individuais previstos no Contrato de Distribuição, da totalidade do eventual saldo resultante da
diferença entre (i) o número de Ações objeto da Garantia Firme de Liquidação prestada por cada
um dos Coordenadores da Oferta, multiplicado pelo Preço por Ação, nos termos do Contrato de
Distribuição e (ii) o número de Ações (sem considerar as Ações do Lote Suplementar) efetivamente
integralizadas por investidores no mercado, multiplicado pelo Preço por Ação, nos termos do
Contrato de Distribuição. A Garantia Firme de Liquidação se tornou vinculante a partir do momento
em que, cumulativamente, foi concluído o Procedimento de Bookbuilding, assinado e cumpridas as
condições suspensivas previstas no Contrato de Distribuição e no Contrato de Distribuição
Internacional, deferido o registro da Companhia como emissora de valores mobiliários sob a
categoria “A” pela CVM, deferido o registro da Oferta pela CVM, divulgado o Anúncio de Início e
disponibilizado o Prospecto Definitivo.
Para fins do disposto no item 5 do Anexo VI, da Instrução CVM 400, em caso de exercício da
Garantia Firme de Liquidação e posterior revenda das Ações junto ao público pelos Coordenadores
da Oferta, nos termos do Contrato de Distribuição, durante o Prazo de Distribuição, o preço de
revenda dessas Ações será o preço de mercado das ações ordinárias de emissão da Companhia,
limitado ao Preço por Ação, sendo certo que o disposto nesse parágrafo não se aplica às
operações realizadas em decorrência das atividades previstas no Contrato de Estabilização,
conforme disposto na seção “Informações Sobre a Oferta – Estabilização do Preço das Ações” na
página 45 deste Prospecto.
Segue abaixo relação das Ações (sem considerar as Ações do Lote Suplementar) objeto de
Garantia Firme de Liquidação prestada por cada um dos Coordenadores da Oferta:
Coordenadores da Oferta
Coordenador Líder .........................................................................
UBS BB .........................................................................................
BTG Pactual ..................................................................................
Bradesco BBI .................................................................................
Total ..............................................................................................

Quantidade de Ações

Percentual
(%)

9.130.500
8.369.625
8.369.625
4.565.250
30.435.000

30,00
27,50
27,50
15,00
100,00

A proporção prevista acima poderá ser realocada de comum acordo entre os Coordenadores
da Oferta.
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Contrato de Distribuição e Contrato de Distribuição Internacional
O Contrato de Distribuição e o Contrato de Distribuição Internacional estabelecem que a obrigação
dos Coordenadores da Oferta e dos Agentes de Colocação Internacional de efetuarem a colocação
das Ações, bem como de suas respectivas garantias firme estarão sujeitas a determinadas
condições, não limitada (i) a entrega de opiniões legais e cartas negativas de conforto (negative
comfort letter) pelos assessores jurídicos da Companhia, dos Coordenadores da Oferta e dos
Agentes de Colocação Internacional; e (ii) a assinatura de compromissos de restrição à negociação
de Valores Mobiliários Sujeitos ao Lock-up pela Companhia, pelos Acionistas Vendedores e pelos
Administradores. De acordo com o Contrato de Distribuição e o Contrato de Distribuição
Internacional, a Companhia obriga-se a indenizar os Coordenadores da Oferta e os Agentes de
Colocação Internacional em certas circunstâncias e contra determinadas contingências.
Adicionalmente, a Companhia é obrigada, nos termos do Contrato de Distribuição Internacional, a
indenizar os Agentes de Colocação Internacional na ocasião de perdas no exterior por conta de
incorreções relevantes ou omissões relevantes nos Offering Memoranda. O Contrato de
Distribuição Internacional determina ainda que a inobservância às leis de valores mobiliários dos
Estados Unidos, pode resultar em eventuais potenciais procedimentos judiciais. A condenação em
um procedimento judicial no exterior em relação a incorreções relevantes ou omissões relevantes
nos Offering Memoranda poderá ocasionar um impacto significativo e adverso na Companhia e em
seus negócios. Para informações sobre os riscos relacionados ao Contrato de Distribuição
Internacional, veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – A realização
desta oferta pública de distribuição das Ações, com esforços de venda no exterior, poderá deixar a
Companhia exposta a riscos relativos a uma oferta de valores mobiliários no Brasil, com esforços
de venda no exterior”, na página 69 deste Prospecto.
Após a divulgação do Anúncio de Início, o Contrato de Distribuição estará disponível para consulta
e obtenção de cópias junto aos Coordenadores da Oferta e à CVM, nos endereços indicados na
seção “Informações Sobre a Oferta – Informações Adicionais” na página 62 deste Prospecto.
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Violações de Normas de Conduta
Na hipótese de haver descumprimento e/ou indícios de descumprimento, por quaisquer das
Instituições Consorciadas, de qualquer das obrigações previstas nos respectivos termos de adesão
ao Contrato de Distribuição, 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 e no Código
ANBIMA, especialmente as normas referentes ao período de silêncio, condições de negociação
com as ações ordinárias de emissão da Companhia, emissão de relatórios de pesquisa e de
marketing da Oferta, conforme previsto no artigo 48 da Instrução CVM 400, tal Instituição
Consorciada, a critério exclusivo dos Coordenadores da Oferta e sem prejuízo das demais medidas
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
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 3 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 incorridos e com dedução de quaisquer tributos ou taxas eventualmente
incidentes (incluindo, sem limitação, quaisquer tributos sobre movimentação financeira aplicáveis,
sobre os valores pagos em função do IOF e/ou do câmbio e quaisquer outros tributos que venham
a ser criados, bem como aqueles cuja alíquota atual venha a ser majorada); (ii) arcará
integralmente com quaisquer custos, perdas (incluindo lucros cessantes) e prejuízos relativos à sua
exclusão como Instituição Consorciada, incluindo custos com publicações, indenizações
decorrentes de eventuais condenações judiciais em ações propostas por investidores por conta do
cancelamento dos Pedidos de Reserva, 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 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. A Instituição Consorciada a que se
refere esta seção deverá informar imediatamente o referido cancelamento aos investidores de
quem tenha recebido Pedidos de Reserva. Os Coordenadores da Oferta não serão, em hipótese
alguma, responsáveis por quaisquer prejuízos causados aos investidores que tiverem seus
Pedidos de Reserva cancelados por força do descredenciamento da Instituição Consorciada.
Listagem e Negociação das Ações no Novo Mercado da B3
A Companhia, voluntariamente, solicitou à B3 adesão ao segmento de listagem do Novo Mercado,
segmento especial de negociação de valores mobiliários da B3 que estabelece regras
diferenciadas de governança corporativa e de divulgação de informações ao mercado mais
rigorosas do que aquelas estabelecidas na Lei das Sociedades por Ações, condicionada à
realização da Oferta.
As ações ordinárias de emissão da Companhia passarão a ser negociadas no Novo Mercado a
partir do dia útil seguinte à divulgação do Anúncio de Início, sob o código ”DESK3”. A adesão ao
Novo Mercado está sujeita à conclusão da Oferta.
A Companhia celebrou o Contrato de Participação no Novo Mercado com a B3, em 05 de julho de
2021, por meio do qual a Companhia aderiu às práticas diferenciadas de governança corporativa
do Novo Mercado, observado que o referido contrato entrará em vigor na data de divulgação do
Anúncio de Início. As principais regras relativas ao Regulamento do Novo Mercado estão descritas
de forma resumida no item “17.5 – Outras informações relevantes” do Formulário de Referência na
página 658 deste Prospecto.
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Para mais informações sobre a negociação das Ações na B3, consulte uma das Instituições
Participantes da Oferta.
Recomenda-se a leitura deste Prospecto e 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, em especial a seção “4. Fatores de Risco” do Formulário de
Referência na página 344 deste Prospecto, e o item “Fatores de Risco Relacionados à Oferta
e às Ações”, a partir da página 66 deste Prospecto.
Restrições à Negociação das Ações (Lock-up)
Os Acionistas Vendedores e os membros do Conselho de Administração e da Diretoria da
Companhia, por meio dos respectivos Instrumentos de Lock-up, obrigaram-se perante os
Coordenadores da Oferta e os Agentes de Colocação Internacional, pelo período de 180 dias
contados da data de divulgação do Anúncio de Início, a não efetuar, direta ou indiretamente,
quaisquer das seguintes operações com relação a quaisquer Valores Mobiliários Sujeitos ao
Lock-up, sujeito a determinadas exceções previstas nos Instrumentos de Lock-up: (i) ofertar,
vender, contratar a venda, empenhar ou de outra forma transferir ou alienar quaisquer Valores
Mobiliários Sujeitos ao Lock-up; (ii) ofertar, vender, contratar a venda, contratar a compra ou
outorgar quaisquer opções, direitos ou garantias (warrants) para aquisição de Valores Mobiliários
Sujeitos ao Lock-up ou outro valor mobiliários conversível ou permutáveis em Valores Mobiliários
Sujeitos ao Lock-up, ou celebrar qualquer transação que tenha o mesmo efeito; (iii) celebrar
qualquer contrato de swap, hedge ou outro acordo que transfira a outrem, em todo ou em parte, os
benefícios econômicos da titularidade dos Valores Mobiliários Sujeitos ao Lock-up; (iv) arquivar um
pedido de registro envolvendo quaisquer Valores Mobiliários Sujeitos ao Lock-up, nos termos do
Securities Act; ou (v) divulgar publicamente a intenção de efetuar qualquer operação ou ação
especificada nos itens (i) a (iv), sem o consentimento prévio por escritos dos Coordenadores da
Oferta e dos Agentes de Colocação Internacional.
As vedações listadas acima não se aplicarão nas hipóteses: (i) de doações gratuitas, realizadas de
boa-fé, desde que, antes de tal doação, o respectivo donatário comprometa-se com os
Coordenadores da Oferta e os Agentes de Colocação Internacional por escrito a respeitar os
termos do instrumento de lock-up; (ii) transferências a um trust em benefício direto ou indireto do
próprio signatário do instrumento de lock-up e/ou de familiares imediatos do mesmo, desde que
antes de tal transferência, o trust declare por escrito estar vinculado e de acordo com os termos do
instrumento de lock-up; (iii) empréstimo de ações para um Coordenador da Oferta ou a qualquer
instituição indicada por tal Coordenador da Oferta, de um determinado número de ações ordinárias
de emissão da Companhia, para fins de realização das atividades de estabilização do preço das
Ações, nos termos do Contrato de Distribuição e do Contrato de Estabilização; (iv) transferências a
quaisquer coligadas ou como distribuição à sociedades limitadas ou acionistas das pessoas
sujeitas ao lock-up, desde que, antes de tal transferência, o respectivo beneficiário declare por
escrito estar vinculado e de acordo com os termos do instrumento de lock-up; (v) em conexão com
a emissão de ações mediante o exercício de opções de compra de ações concedidos pela
Companhia em decorrência de qualquer plano de opções de ações em vigor na data de assinatura
do Contrato de Colocação Internacional e descritos nos documentos da Oferta; (vi) transferências
de ações ordinárias de emissão da Companhia adquiridas no mercado aberto após o encerramento
da Oferta; (vii) se a transferência ocorrer por força da lei, desde que antes de qualquer
transferência, o beneficiário concorde por escrito com os Agentes de Colocação Internacional em
se sujeitar aos termos do instrumento de lock-up; (viii) se em conexão uma oferta pública de boa-fé
de terceiros, fusão, consolidação ou outra transação semelhante feita a todos os acionistas da
Companhia envolvendo uma mudança de controle que tenha sido aprovada pelo conselho de
administração da Companhia; desde que, no caso de tais operações serem concluídas, o
beneficiário esteja vinculado e de acordo com os termos do instrumento de lock-up; e desde que
mudança de controle signifique uma mudança não inferior a 75% do capital social da Companhia;
ou (ix) com o consentimento prévio dos Agentes de Colocação Internacional.
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Adicionalmente, nos termos do Contrato de Colocação Internacional, durante o período de 180 dias
contados da data de assinatura do Contrato de Colocação Internacional, e observadas as
exceções previstas no Contrato de Colocação Internacional, a Companhia não irá, direta ou
indiretamente, adotar qualquer uma das seguintes ações com relação a qualquer dos Valores
Mobiliários Sujeitos ao Lock-up: (i) ofertar, vender, emitir, contratar a venda, empenhar ou de outro
modo dispor dos Valores Mobiliários Sujeitos ao Lock-up; (ii) ofertar, vender, emitir, contratar a
venda, contratar a compra ou outorgar quaisquer opções, direitos ou garantias (warrants) para
adquirir os Valores Mobiliários Sujeitos ao Lock-up; (iii) celebrar qualquer contrato de swap, hedge
ou qualquer outro contrato que transfira, no todo ou em parte, os resultados econômicos
decorrentes da titularidade dos Valores Mobiliários Sujeitos ao Lock-up, ou qual quer outro valor
mobiliário, independentemente se tais transações sejam liquidadas mediante entrega de ações ou
outros títulos, em moeda corrente nacional ou de qualquer outra forma; (iv) estabelecer ou
aumentar uma posição equivalente de venda ou liquidar ou diminuir uma posição equivalente de
compra em Valores Mobiliários Sujeitos ao Lock-up, nos termos do Securities Act; (v) arquivar um
pedido de registro envolvendo quaisquer Valores Mobiliários Sujeitos ao Lock-up, nos termos do
Securities Act; ou (vi) divulgar publicamente a intenção de efetuar qualquer operação ou ação
especificada nos itens (i) a (v), sem o prévio consentimento dos Agente de Colocação
Internacional, exceto (a) transferências a quaisquer coligadas (sociedades pertencentes ao mesmo
grupo econômico) conforme definidas na Regra 405 do Securities Act, desde que, antes de tal
transferência, o respectivo beneficiário declare por escrito estar vinculado e de acordo com os
termos do instrumento de lock-up; (b) as Ações a serem vendidas nos termos do Contrato de
Distribuição; (c) emissão, pela Companhia, de Valores Mobiliários Sujeitos ao Lock-up em
decorrência da conversão ou troca de valores mobiliários conversíveis ou permutáveis ou do
exercício de warrants ou opções, em todo caso desde que em vigor na data de assinatura do
Contrato de Colocação Internacional e descritos nos documentos da Oferta; (d) empréstimo de
ações para um Coordenador da Oferta ou a qualquer instituição indicada por tal Coordenador da
Oferta, para fins de realização das atividades de estabilização do preço das Ações, nos termos do
Contrato de Distribuição e do Contrato de Estabilização; (e) outorga, pela Companhia, de opções
de compra de ações a seus funcionários em decorrência de qualquer plano de opções de ações da
Companhia em vigor na data de assinatura do Contrato de Colocação Internacional e descritos nos
documentos da Oferta; (f) qualquer emissão de ações em conexão com uma fusão, aquisição, joint
venture ou participação estratégica celebrada pela Companhia, desde que (i) tal emissão não
exceda 15% do capital social total da Empresa na data de assinatura do Contrato de Colocação
Internacional, e (ii) desde que o terceiro se comprometa com os Coordenadores da Oferta e os
Agentes de Colocação Internacional por escrito a respeitar os termos do instrumento de lock-up.
A venda ou a percepção de uma possível venda de um volume substancial das ações ordinárias de
emissão da Companhia poderá prejudicar o valor de negociação das ações ordinárias de emissão
da Companhia. Para mais informações, veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta
e às Ações – A emissão, a venda ou a percepção de uma potencial emissão ou venda de
quantidades significativas das ações ordinárias de emissão da Companhia, inclusive pelo
acionista controlador, após a conclusão da Oferta e/ou após o período de Lock-up, poderá
afetar adversamente o preço de mercado das ações ordinárias de emissão da Companhia no
mercado secundário ou a percepção dos investidores sobre a Companhia”, na página 67
deste Prospecto.
Instituição Financeira Escrituradora das Ações
A instituição financeira contratada para a prestação de serviços de escrituração das ações
ordinárias de emissão da Companhia é Itaú Corretora de Valores S.A.
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Cronograma Tentativo da Oferta
Segue, abaixo, um cronograma tentativo indicativo das etapas da Oferta, informando seus
principais eventos a partir da concessão do registro da Oferta junto à CVM:
#

Data(1)

Eventos

1.

Concessão do registro da Oferta pela CVM
Divulgação do Anúncio de Início
Disponibilização do Prospecto Definitivo
Encerramento do Período de Desistência para Investidores Não Institucionais

20 de julho de 2021

2.

Início de negociação das Ações no segmento do Novo Mercado da B3
Início do prazo de exercício da Opção de Ações do Lote Suplementar

21 de julho de 2021

3.

Data de Liquidação

22 de julho de 2021

4.

Data limite do prazo de exercício da Opção de Ações do Lote Suplementar

19 de agosto de 2021

5.

Data limite para a liquidação das Ações do Lote Suplementar

23 de agosto de 2021

6.

Término do Lock-up da Oferta de Varejo

03 de setembro de 2021

7.

Data limite para a divulgação do Anúncio de Encerramento

20 de janeiro de 2022

(1)

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

Foi admitido o recebimento de reservas a partir da nova divulgação do Aviso ao Mercado (com o
logotipo das Instituições Consorciadas), para subscrição das Ações, as quais somente serão
confirmadas pelo subscritor após o início do Prazo de Distribuição.
Na hipótese de suspensão, cancelamento, modificação ou revogação da Oferta, este cronograma
será alterado, nos termos da Instrução CVM 400. Quaisquer comunicados ao mercado relativos a
tais eventos relacionados à Oferta serão informados por meio de anúncio divulgado nas páginas da
Companhia, das Instituições Participantes da Oferta, da CVM e da B3 na rede mundial de
computadores, constantes da seção “Informações sobre a Oferta – Divulgação de Avisos e
Anúncios da Oferta” na página 61 deste Prospecto, mesmos meios utilizados para divulgação do
Aviso ao Mercado e do Anúncio de Início.
Para informações sobre os prazos, termos, condições e forma para devolução e reembolso dos
valores dados em contrapartida às Ações, nos casos de suspensão, cancelamento, modificação ou
revogação da Oferta, consulte este Prospecto. Para informações sobre os prazos, condições e
preço de revenda no caso de alienação das Ações integralizadas pelos Coordenadores da Oferta,
em decorrência do exercício da Garantia Firme de Liquidação, nos termos descritos no Contrato de
Distribuição, veja a seção “Informações Sobre a Oferta – Informações sobre a Garantia Firme de
Liquidação” na página 56 deste Prospecto.
Divulgação 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,
DA CVM E DA B3, NOS ENDEREÇOS ELETRÔNICOS INDICADOS ABAIXO.
Companhia
http://www.ri.desktop.com.br (neste website, clicar em "Informações Financeiras” / "Avisos,
Comunicados e Fatos Relevantes” / “Anúncio de Início”, em seguida clicar no documento desejado
para fazer o download).
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Coordenadores da Oferta
Banco Itaú BBA S.A.
http://www.itau.com.br/itaubba-pt/nossos-negocios/ofertas-publicas/ (neste website, clicar em
“Desktop - Sigmanet Comunicação Multimidia S.A.” e, posteriormente, em “2021” e, em seguida,
em “Oferta Pública Inicial de Ações (IPO)” e, por fim, em selecionar o respectivo anúncio, aviso ou
comunicado da Oferta).
UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.
https://www.ubs.com/br/pt/ubsbb-investment-bank/public-offers.html (neste website, identificar “Desktop
- Sigmanet Comunicação Multimidia S.A.” e, posteriormente, acessar o link “Anúncio de Início”).
Banco BTG Pactual S.A.
https://www.btgpactual.com/investment-bank (neste website, clicar em “Mercado de Capitais –
Download”, depois clicar em “2021” e, a seguir, logo abaixo de “Distribuição Pública Primária de
Ações Ordinárias da Desktop - Sigmanet Comunicação Multimidia S.A.”, escolher o link específico
de cada aviso, anúncio ou comunicado da Oferta).
Banco Bradesco BBI S.A.
https://www.bradescobbi.com.br/Site/Home/Default.aspx (neste website, acessar “ofertas públicas”
e posteriormente a pasta “IPO Desktop - Sigmanet Comunicação Multimidia” e, em seguida, clicar
no link específico de cada aviso, anúncio ou comunicado da Oferta).
Instituições Consorciadas
Comissão de Valores Mobiliários
www.gov.br/cvm (neste website acessar “Companhias” no campo “Pesquisa de Dados”,
posteriormente selecionar “Informações Periódicas e Eventuais Enviadas à CVM”. Nesta página
digitar “Desktop” e, em seguida “Continuar” e, na sequência, em “Desktop - Sigmanet
Comunicação Multimidia S.A.”. Ato contínuo, na opção “Período de Entrega” selecionar um período
que se inicie, no máximo, na data deste Anúncio de Início. Em sequência, na opção “Categoria”,
escolher “Documentos de Oferta de Distribuição Pública”, link no qual serão disponibilizados os
anúncios e avisos da Oferta).
B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão
http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/solucoes-para-emissores/ofertas-publicas/ (neste
website acessar “Ofertas em andamento”, clicar em “Empresas”, depois clicar em “Desktop Sigmanet Comunicação Multimidia S.A.”, link no qual serão disponibilizados os anúncios e avisos
da Oferta).
Informações Adicionais
É recomendada aos investidores a leitura deste Prospecto e do Formulário de Referência em
especial as seções “Sumário da Companhia – Principais Fatores de Risco Relativos à
Companhia” e “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações”, nas páginas 20 e 66,
respectivamente, deste Prospecto, bem como a seção “4. Fatores de Risco” constante do
Formulário de Referência, na página 344 deste Prospecto, antes da tomada de qualquer
decisão de investimento.
Os investidores que desejarem obter acesso a este Prospecto, ao Formulário de Referência ou
informações adicionais sobre a Oferta deverão acessar os seguintes endereços e páginas da rede
mundial de computadores da Companhia, dos Coordenadores da Oferta, da CVM e/ou da B3.
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Companhia
Desktop - Sigmanet Comunicação Multimidia S.A.
Estrada Municipal Teodor Condiev, nº 970, 13º andar
13171-105, Sumaré, SP
At.: Sra. Carla Cristina Barboza Cardilo
Tel.: +55 (19) 3514-3100
http://www.ri.desktop.com.br (neste website, clicar em "Informações Financeiras” / "Documentos
CVM” / ”Prospectos”, em seguida em seguida clicar no documento desejado para fazer o
download).
Coordenadores da Oferta
Banco Itaú BBA S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 1º, 2º 3º (parte), 4º e 5º andares
04538-132, São Paulo, SP
At.: Sra. Renata Dominguez
Tel.: +55 (11) 3708-8000
http://www.itau.com.br/itaubba-pt/nossos-negocios/ofertas-publicas/ (neste website, clicar em
“Desktop - Sigmanet Comunicação Multimidia S.A.” e, posteriormente, em “2021” e, em seguida,
em “Oferta Pública Inicial de Ações (IPO)” e, por fim, em “Prospecto Definitivo”).
UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4440, 7º andar
CEP 04538-132, São Paulo, SP
At.: Sr. João Floriano
Tel.: +55 (11) 2767-6171
https://www.ubs.com/br/pt/ubsbb-investment-bank/public-offers.html (neste website, clicar
“Prospecto Definitivo” no subitem “Desktop - Sigmanet Comunicação Multimidia S.A.”).
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Banco BTG Pactual S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 14º andar
CEP 04538-132, São Paulo, SP
At.: Sr. Fabio Nazari
Tel.: +55 (11) 3383-2000
Fax: +55 (11) 3383-2001
https://www.btgpactual.com/investment-bank (neste website, clicar em “Mercado de Capitais –
Download”, depois clicar em “2021” e, a seguir, logo abaixo de “Distribuição Pública Primária de
Ações Ordinárias de Emissão da Desktop - Sigmanet Comunicação Multimidia S.A.” escolher o link
“Prospecto Definitivo”).
Banco Bradesco BBI S.A.
Avenida Pres. Juscelino Kubitschek, nº 1309, 10º andar
CEP 04543-011, São Paulo, SP
At.: Sra. Claudia Mesquita
Tel.: +55 (11) 3847-5488
https://www.bradescobbi.com.br/Site/Home/Default.aspx (neste website, acessar “ofertas públicas”
e posteriormente a pasta “IPO Desktop - Sigmanet Comunicação Multimidia” e, por fim, clicar em
“Prospecto Definitivo”).
Instituições Consorciadas
Informações adicionais sobre as Instituições Consorciadas poderão 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 (http://www.b3.com.br/).
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Este Prospecto também estará disponível nos seguintes endereços e websites: (i) CVM, situada na
Rua Sete de Setembro, 111, 5º andar, na cidade do Rio de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro, e
na Rua Cincinato Braga, 340, 2º, 3º e 4º andares, na cidade de São Paulo, no Estado de São
Paulo (www.gov.br/cvm - neste website clicar em “Companhias” no campo “Pesquisa de Dados”,
posteriormente selecionar “Informações Periódicas e Eventuais Enviadas à CVM”. Nesta página
digitar “Desktop” e, em seguida “Continuar” e, na sequência, em “Desktop - Sigmanet
Comunicação Multimidia S.A.”. Ato contínuo, na opção “Período de Entrega” selecionar um período
que se inicie, no máximo, na data do Anúncio de Início. Em sequência, na opção “Categoria”,
escolher “Documentos de Oferta de Distribuição Pública”. Ato contínuo, na opção “Período de
Entrega” selecionar um período que se inicie, no máximo, na data do Aviso ao Mercado. Em
sequência, na opção “Categoria”, escolher “Documentos de Oferta de Distribuição Pública” e, em
seguida, “Prospecto Definitivo”, posteriormente, clicar em “Visualizar o Documento” ou “Download”;
e
(ii)
B3
(http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/solucoes-para-emissores/ofertaspublicas/sobre-ofertas-publicas/ – neste website acessar “Ofertas em andamento”, clicar em
“Empresas”, depois clicar em “Desktop - Sigmanet Comunicação Multimidia S.A.”, posteriormente
acessar “Prospecto Definitivo”).
Este Prospecto não constitui uma oferta de venda das Ações nos Estados Unidos da
América ou em qualquer outra jurisdição em que a venda seja proibida, sendo que não foi e
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 da América 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. Exceto pelo registro da Oferta pela CVM, a Companhia, e os Coordenadores da Oferta e
os Agentes de Colocação Internacional não pretendem registrar a Oferta ou as Ações nos
Estados Unidos da América nem em qualquer agência ou órgão regulador do mercado de
capitais de qualquer outro país. Qualquer informação aqui contida não deverá ser levada,
transmitida, divulgada, distribuída ou disseminada nos Estados Unidos da América.
Tendo em vista a possibilidade de veiculação de matérias na mídia sobre a Companhia e a
Oferta, a Companhia e os Coordenadores da Oferta recomendam que os investidores
baseiem suas decisões de investimento nas informações constantes do Prospecto
Preliminar e do Formulário de Referência. Para mais informações, veja seção “Fatores de
Risco Relacionados à Oferta e às Ações – Eventuais matérias veiculadas na mídia com
informações equivocadas ou imprecisas sobre a Oferta, a Companhia e/ou os
Coordenadores da Oferta poderão gerar questionamentos por parte da CVM, B3 e/ou de
potenciais investidores da Oferta, o que poderá impactar negativamente a Oferta”, na página
72 deste Prospecto.
LEIA ESTE PROSPECTO E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA ANTES DE ACEITAR A
OFERTA, EM ESPECIAL AS SEÇÕES “SUMÁRIO DA COMPANHIA – PRINCIPAIS FATORES
DE RISCO RELATIVOS À COMPANHIA” E “FATORES DE RISCO RELACIONADOS À OFERTA
E ÀS AÇÕES”, NAS PÁGINAS 20 E 66, RESPECTIVAMENTE, DESTE PROSPECTO, BEM
COMO A SEÇÃO “4. FATORES DE RISCO” DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA NA PÁGINA
344 DESTE PROSPECTO, PARA CIÊNCIA E AVALIAÇÃO DE CERTOS FATORES DE RISCO
QUE DEVEM SER CONSIDERADOS NA TOMADA DE DECISÃO DE INVESTIMENTO COM
RELAÇÃO À COMPANHIA, À OFERTA E AO INVESTIMENTO NAS AÇÕES.
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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 dos
riscos inerentes ao investimento em ações, bem como aos riscos associados aos negócios da
Companhia, que podem, inclusive, ocasionar a perda integral do valor investido. Recomendase que os interessados em participar da Oferta consultem seus advogados, contadores,
consultores financeiros e demais profissionais que julgarem necessários para auxiliá-los na
avaliação da adequação da Oferta ao seu perfil de investimento, dos riscos inerentes aos
negócios da Companhia e ao investimento nas Ações.
O investimento em ações representa um investimento de risco, uma vez que 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 da economia em que esta 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 subscrever Ações ou, com relação à qual o investimento em Ações seria, no
entendimento da Companhia e dos Coordenadores da Oferta, inadequado.
“O registro da Oferta não implicam, por parte da CVM, garantia de veracidade das
informações prestadas ou em julgamento sobre a qualidade da Companhia, bem como
sobre as Ações a serem distribuídas.”
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FATORES DE RISCO RELACIONADOS À OFERTA E ÀS AÇÕES
O investimento nas Ações envolve a exposição a determinados riscos. Antes de tomar
qualquer decisão de investimento nas Ações, os potenciais investidores devem analisar
cuidadosamente todas as informações contidas neste Prospecto, incluindo os riscos
mencionados abaixo, os riscos constantes da seção “Sumário da Companhia – Principais
Fatores de Risco da Companhia” na página 20 deste Prospecto e na seção “4. Fatores de
Risco” do Formulário de Referência, na página 344 deste Prospecto, e as demonstrações
financeiras e respectivas notas explicativas anexas a este Prospecto, a partir da página 149.
As atividades da Companhia, sua situação financeira, seus resultados operacionais, fluxos de
caixa, liquidez e/ou negócios futuros podem ser afetados de maneira adversa por qualquer dos
fatores de risco descritos a seguir. O preço de mercado das ações ordinárias de emissão da
Companhia pode diminuir devido à ocorrência de quaisquer desses riscos e/ou outros fatores, e os
investidores podem vir a perder parte substancial ou a totalidade de seu investimento. Os riscos
descritos abaixo são aqueles que, atualmente, a Companhia acredita que poderão lhe afetar e
afetar os titulares de ações ordinárias de sua emissão de maneira adversa. Riscos adicionais e
incertezas atualmente não conhecidas pela Companhia, ou que atualmente a Companhia
considere 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 lhe “afetará adversamente” ou o uso de 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 de ações ordinárias de emissão da Companhia. Expressões
similares incluídas nesta seção devem ser compreendidas nesse contexto.
O surto de doenças transmissíveis em todo o mundo, como a atual coronavírus (COVID-19),
pode levar a uma maior volatilidade no mercado de capitais global e resultar em pressão
negativa sobre a economia mundial e a economia brasileira, impactando o mercado de
negociação das ações de emissão da Companhia.
Surtos de doenças que afetem o comportamento das pessoas, como do atual coronavírus
(“COVID-19”), o Zika, o Ebola, a gripe aviária, a febre aftosa, a gripe suína, a Síndrome
Respiratória no Oriente Médio ou MERS e a Síndrome Respiratória Aguda Grave ou SARS, podem
ter um impacto adverso relevante no mercado de capitais global, nas indústrias mundiais, na
economia mundial e brasileira, nos resultados da Companhia e nas ações de sua emissão.
Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde decretou a pandemia decorrente do
COVID-19, cabendo aos países membros estabelecerem as melhores práticas para as ações
preventivas e de tratamento aos infectados. Como consequência, o surto do COVID-19 resultou em
medidas restritivas relacionadas ao fluxo de pessoas impostas pelos governos de diversos países
em face da ampla e corrente disseminação do vírus, incluindo quarentena e lockdown ao redor do
mundo. Como consequência de tais medidas, os países impuseram restrições às viagens e
transportes públicos, fechamento prolongado de locais de trabalho, interrupções na cadeia de
suprimentos, fechamento do comércio e redução de consumo de uma maneira geral pela
população, o que pode resultar na volatilidade no preço de matérias-primas e outros insumos,
fatores que conjuntamente exercem um efeito adverso relevante na economia global e na
economia brasileira.
Qualquer mudança material nos mercados financeiros ou na economia brasileira como resultado
desses eventos mundial pode diminuir o interesse de investidores nacionais e estrangeiros em
valores mobiliários de emissores brasileiros, incluindo os valores mobiliários de emissão da
Companhia, o que pode afetar adversamente o preço de mercado de tais valores mobiliários e
também pode dificultar o acesso ao mercado de capitais e financiamento das operações da
Companhia no futuro em termos aceitáveis.
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Um mercado ativo e líquido para as Ações 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 ordinárias de emissão
da Companhia pelo preço e na ocasião que desejarem.
O investimento em valores mobiliários negociados em mercados emergentes, 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. Em 12 de março de
2021, a capitalização de todas as companhias listadas na B3 representava, aproximadamente,
R$5,0 trilhões e a média de negociações diárias de 2020, aproximadamente, R$29,8 bilhões,
segundo dados da própria B3. O mercado de capitais brasileiro é significativamente concentrado,
de forma que as dez principais ações negociadas na B3 foram responsáveis por,
aproximadamente, 28% do volume total de ações negociadas na B3 nos últimos 6 meses de 2020.
Enquanto que a New York Stock Exchange teve uma capitalização de mercado de
aproximadamente US$43 trilhões em 30 de outubro de 2020 e um volume diário médio de
negociação de, aproximadamente, US$443 bilhões nos últimos 6 meses de 2020.
Essas características do mercado de capitais brasileiro poderão limitar substancialmente a
capacidade dos investidores de vender as ações ordinárias de emissão da Companhia, de que
sejam titulares, pelo preço e na ocasião desejados, o que pode ter efeito substancialmente adverso
na liquidez e, consequentemente, no preço das ações ordinárias de emissão da Companhia. Se
um mercado ativo e líquido de negociação não for desenvolvido e mantido, o preço de negociação
das ações ordinárias de emissão da Companhia pode ser negativamente impactado.
A emissão, a venda ou a percepção de uma potencial emissão ou venda de quantidades
significativas das ações ordinárias de emissão da Companhia, inclusive pelo acionista
controlador, após a conclusão da Oferta e/ou após o período de Lock-up pode afetar
adversamente o preço de mercado das ações ordinárias de emissão da Companhia no
mercado secundário ou a percepção dos investidores sobre a Companhia.
A Companhia, os Acionistas Vendedores e os Administradores se comprometerão, observadas as
exceções previstas no Contrato de Colocação Internacional e nos respectivos Instrumentos de
Lock-up, descritas no item “Informações Sobre a Oferta – Restrições à Negociação das Ações
(Lock-up)” na página 59 deste Prospecto, durante o período de 180 dias contados da data do
Contrato de Colocação Internacional, a não transferir, emprestar, onerar, dar em garantia ou
permutar, de forma direta ou indireta, até a totalidade das ações ordinárias de emissão da
Companhia de sua titularidade após a liquidação da Oferta.
Após tais restrições terem se extinguido, as ações ordinárias de emissão da Companhia estarão
disponíveis para venda no mercado. A ocorrência de vendas ou percepção de uma possível venda
de um número substancial de ações ordinárias de emissão da Companhia pode afetar
adversamente o valor de mercado das ações ordinárias de emissão da Companhia. Para
informações adicionais, ver a seção “Informações Sobre a Oferta – Restrições à Negociação de
Ações (Lock-up)” na página 59 deste Prospecto.
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Eventual descumprimento por quaisquer das Instituições Consorciadas de obrigações
relacionadas à Oferta poderá acarretar seu desligamento do grupo de instituições
responsáveis pela colocação das Ações, com o consequente cancelamento de todos
Pedidos de Reserva feitos perante tais Instituições Consorciadas.
Caso haja descumprimento ou indícios de descumprimento, por quaisquer das Instituições
Consorciadas, de qualquer das obrigações previstas no respectivo instrumento de adesão ao
Contrato de Distribuição, na carta-convite ou em qualquer contrato celebrado no âmbito da Oferta,
ou, ainda, de qualquer das normas de conduta previstas na regulamentação aplicável à Oferta,
incluindo, sem limitação, as normas previstas na Instrução CVM 400 e no Código ANBIMA,
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 julgadas cabíveis pelos Coordenadores da Oferta,
deixará imediatamente de integrar o grupo de instituições responsáveis pela colocação das Ações.
Caso tal desligamento ocorra, a(s) Instituição(ões) Consorciada(s) em questão deverá(ão) cancelar
todos os Pedidos de Reserva que tenha(m) recebido e informar imediatamente os respectivos
investidores sobre o referido cancelamento, os quais não mais participarão da Oferta, sendo que
os valores depositados serão devolvidos sem qualquer remuneração, juros ou correção monetária,
sem reembolso de custos incorridos e com dedução de quaisquer tributos ou taxas eventualmente
incidentes (incluindo, sem limitação, quaisquer tributos sobre movimentação financeira aplicáveis,
sobre os valores pagos em função do IOF e/ou do câmbio e quaisquer outros tributos que venham
ser criados, bem como aqueles cuja alíquota atual venha a ser majorada). Para maiores
informações, ver a seção “Informações Sobre a Oferta – Violações de Norma de Conduta” na
página 58 deste Prospecto.
A Companhia poderá precisar de capital adicional no futuro, a ser obtido por meio da
emissão de valores mobiliários, o que pode resultar na diluição da participação dos
detentores das ações ordinárias de sua emissão e afetar o preço das Ações.
A Companhia poderá precisar de recursos adicionais no futuro e optar por obtê-los no mercado de
capitais, por meio de operações de emissão pública ou privada de ações ou valores mobiliários
conversíveis em ações. Qualquer captação de recursos adicionais, desde que devidamente
aprovada, por meio de distribuição de ações ou valores mobiliários conversíveis em ações,
inclusive em oferta públicas com esforços restritos, poderá ser realizada com exclusão do direito de
preferência de seus acionistas, de acordo com as disposições legais, regulamentares e estatutárias
aplicáveis, e acarretar na diluição da participação acionária de seus acionistas no capital social da
Companhia, bem como diminuir o preço de mercado de suas ações, sendo que o grau de diluição
econômica dependerá do preço e da quantidade dos valores mobiliários emitidos.
A participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no
Procedimento de Bookbuilding pode ter impactado adversamente a formação do Preço por
Ação, e o investimento nas Ações por Investidores Institucionais que sejam Pessoas
Vinculadas poderia promover redução da liquidez das ações ordinárias de emissão da
Companhia no mercado secundário.
O Preço por Ação foi fixado com base no resultado do Procedimento de Bookbuilding. Nos termos
da regulamentação em vigor, foi aceita a participação de Investidores Institucionais que sejam
Pessoas Vinculadas no processo de fixação do Preço por Ação, mediante a participação destes no
Procedimento de Bookbuilding, até 20% da quantidade de Ações inicialmente ofertada (sem
considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar).
A participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no Procedimento de
Bookbuilding pode ter impactado adversamente a formação do Preço por Ação, e o investimento
nas Ações por Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas poderia promover
redução da liquidez das ações ordinárias de emissão da Companhia no mercado secundário.
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Investidores que subscreverem Ações sofrerão diluição imediata e substancial no valor
contábil de seus investimentos.
O Preço por Ação foi fixado em valor superior ao patrimônio líquido por ação das ações emitidas e
em circulação imediatamente após a Oferta. Como resultado desta diluição, em caso de liquidação
da Companhia, os investidores que subscreverem Ações por meio da Oferta receberão um valor
significativamente menor do que o preço que pagaram ao subscrever as Ações na Oferta.
A Companhia poderá, ainda, no futuro, ser obrigada a buscar recursos adicionais nos mercados
financeiro e de capitais brasileiro, os quais podem não estar disponíveis ou podem estar
disponíveis em condições que sejam desfavoráveis ou desvantajosas à Companhia. A Companhia
poderá, ainda, recorrer a ofertas públicas ou privadas de ações ordinárias de emissão da
Companhia ou valores mobiliários lastreados, conversíveis, permutáveis ou que, por qualquer
forma, confiram um direito de subscrever ou receber ações ordinárias de emissão da Companhia.
Qualquer captação de recursos por meio de ofertas públicas ou privadas de ações ordinárias de
emissão da Companhia ou valores mobiliários lastreados, conversíveis, permutáveis ou que, por
qualquer forma, confiram um direito de subscrever ou receber ações ordinárias de emissão da
Companhia, de acordo com as disposições legais, regulamentares e estatutárias aplicáveis, pode
ser realizada com exclusão do direito de preferência dos então acionistas da Companhia e/ou
alterar o valor das Ações da Companhia, o que pode resultar na diluição da participação dos
investidores, sendo que o grau de diluição econômica dependerá do preço e da quantidade dos
valores mobiliários emitidos.
Para mais informações sobre a diluição da realização da Oferta, consulte a seção “Diluição”, na
página 89 deste Prospecto.
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 compreenderá a distribuição primária das Ações no Brasil, em mercado de balcão não
organizado, incluindo esforços de colocação das Ações no exterior, exclusivamente junto 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 é parte do Contrato de Distribuição Internacional, que regula os
esforços de colocação das Ações no exterior. O Contrato de Distribuição Internacional apresenta
uma cláusula de indenização em favor dos Agentes de Colocação Internacional para que a
Companhia os indenizem, caso estes venham a sofrer perdas no exterior por conta de eventuais
incorreções ou omissões relevantes nos Offering Memoranda.
A Companhia também presta 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 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.
Uma eventual condenação da Companhia em um processo no exterior com relação a eventuais
incorreções ou omissões relevantes nos Offering Memoranda, poderá envolver valores elevados e
afetar negativamente a Companhia.
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Acontecimentos e a percepção de riscos em outros países, sobretudo em países de
economia emergente e nos Estados Unidos, podem afetar adversamente a economia e o
mercado de capitais brasileiro, inclusive os negócios da Companhia e o preço de mercado
de seus valores mobiliários.
O mercado de valores mobiliários de emissão de companhias brasileiras é influenciado pelas
condições econômicas e de mercado do Brasil e, em diferentes graus, pelas condições
econômicas e de mercado de outros países, incluindo países da América Latina, Ásia, Estados
Unidos, Europa e outros. Ainda que as condições econômicas sejam diferentes em cada país, a
reação dos investidores aos acontecimentos nesses outros países pode causar um efeito adverso
sobre o valor de mercado dos valores mobiliários de companhias brasileiras. Crises no Brasil e
nesses países podem reduzir o interesse dos investidores nos valores mobiliários emitidos pelas
companhias brasileiras, inclusive com relação aos valores mobiliários de emissão da Companhia.
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. Eventual
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.
Qualquer um de tais acontecimentos poderá afetar a liquidez e o preço de mercado das Ações,
bem como poderá afetar o futuro acesso da Companhia ao mercado de capitais brasileiros e a
financiamentos em termos aceitáveis, o que poderá afetar adversamente o preço de mercado das
ações ordinárias de emissão da Companhia.
Após a Oferta, a Companhia continuará sendo controlada pelo seu atual Acionista
Controlador, cujos interesses podem diferir dos interesses dos demais acionistas titulares
das ações ordinárias de emissão da Companhia.
Imediatamente após a conclusão da Oferta (sem considerar as Ações do Lote Suplementar), o
atual Acionista Controlador da Companhia será titular de 38,98% das ações ordinárias de emissão
da Companhia. Dessa forma, o atual Acionista Controlador da Companhia, por meio de seu poder
de voto nas assembleias gerais, continuará capaz de nos influenciar fortemente ou efetivamente
exercer o poder de controle sobre as decisões da Companhia, o que pode se dar de maneira
divergente em relação aos interesses dos demais acionistas da Companhia.
O exercício do poder de controle da Companhia por um novo acionista ou grupo de
acionistas controladores, bem como a transferência do controle dos prestadores de Serviço
de Comunicação Multimídia (“SCM”), Serviço de Telefonia Fixa Comutado (“STFC”) ou
Serviço de Acesso Condicionado (“SeAC”), poderá depender de anuência prévia da
ANATEL.
A Resolução ANATEL nº 101/1999 (Regulamento para Apuração de Controle e de Transferência
de Controle em Empresas Prestadoras de Serviços de Telecomunicações) define “Controle” como
o poder de direta ou indiretamente, interna ou externamente, individualmente ou por acordo,
gerenciar a operação ou atividades corporativas de uma empresa. A ANATEL também considera
como controlador de uma companhia aqueles que (i) forem indicados ou nomearem conselheiro,
diretor ou outro membro de órgão da administração da companhia; (ii) tiverem direito de veto em
qualquer assunto de gestão; tiverem poderes suficientes para impedir a conclusão de qualquer
quórum legal ou contratual qualificado para instalação ou deliberação de quaisquer matérias; ou
(iv) detiverem ações ou cotas com direito a voto separadamente na eleição da administração da
empresa.
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A transferência de Controle e, portanto, o efetivo exercício do poder de controle da Companhia por
um novo acionista ou grupo de acionistas controladores poderá depender de anuência prévia da
ANATEL, nos termos da Lei Geral de Telecomunicações e da regulamentação vigente da ANATEL,
sobretudo a Resolução nº 720/2020 (“Regulamento Geral de Outorgas”).
De acordo com o Regulamento Geral de Outorgas, a anuência prévia da ANATEL é requisito para
a transferência do controle dos prestadores de SCM, STFC ou SeAC quando: (i) quando as partes
envolvidas na operação se enquadrarem nas condições dispostas no artigo 88 da Lei Federal
nº 12.529, de 30 de novembro de 2011; ou (ii) quando a transferência de controle envolver
concessionária, permissionária ou autorizatária cuja outorga de serviços decorra de procedimento
licitatório, acompanhada dos requisitos de habilitação constantes da Resolução nº 65, de 29 de
outubro de 1998. Neste caso, tal anuência apenas será concedida se não prejudicar a competição
e não colocar em risco a prestação do serviço.
Caso a transação não atenda aos requisitos de um pedido de defesa da concorrência ou de
procedimento licitatório, bem como nos casos de acordos de sócios que regulam as transferências
de quotas e ações e no exercício de direito a voto das prestadoras de serviços de
telecomunicações e de suas sócias diretas e indiretas, será suficiente a mera comunicação da
operação à ANATEL, após o registro dos atos e documentos societários efetivando a transferência
de controle no registro comercial.
Neste sentido, o exercício de quaisquer direitos políticos atrelados às ações desta oferta pública
inicial, tais como o direito de participar ou indicar pessoa para membro de Conselho de
Administração, da Diretoria ou órgão com atribuição equivalente e direito de voto e/ou veto
estatutário em qualquer matéria ou deliberação da Companhia, ficarão suspensos e não poderão
ser exercidos até que haja a observação e cumprimento das regras regulatórias editadas pela
ANATEL que disciplinam a transferência de controle de prestadora de serviços de
telecomunicações.
Do ponto de vista regulatório, eventual inobservância dos deveres decorrentes da legislação e da
regulamentação aplicáveis sujeitará os infratores às seguintes sanções, aplicáveis pela ANATEL,
sem prejuízo das de natureza civil e penal, assegurada a oportunidade de prévia e ampla defesa:
(i) advertência; (ii) multa; (iii) suspensão temporária; (iv) caducidade; e (v) declaração de
inidoneidade. Conforme a Resolução ANATEL n° 589, de 7 de maio de 2012, que aprova o
Regulamento de Aplicação de Sanções Administrativas, além das sanções previstas na Lei Geral
de Telecomunicações, a ANATEL também poderá aplicar sanções de obrigação de fazer e
obrigação de não fazer.
Ademais, o Decreto Federal nº 2.617 de 5 de junho de 1998, dispõe sobre a composição do capital
de empresas prestadoras de serviços de telecomunicações. De acordo com o referido Decreto, as
concessões, permissões e autorizações para exploração de serviços de telecomunicações de
interesse coletivo poderão ser outorgadas ou expedidas somente a empresas constituídas sob as
leis brasileiras, com sede e administração no país, em que a maioria das cotas ou ações com
direito a voto pertença a pessoas naturais residentes no Brasil ou a empresas constituídas sob as
leis brasileiras e com sede e administração no país.
A eventual contratação e realização de operações de total return swap e hedge podem
influenciar a demanda e o preço das ações ordinárias de emissão da Companhia.
Os Coordenadores da Oferta e sociedades de seus conglomerados econômicos poderão realizar
operações com derivativos (i) para proteção (hedge) em operações com derivativos contratadas
com terceiros, tendo as ações de emissão da Companhia como referência (incluindo operações de
total return swap), desde que tais terceiros não sejam Pessoas Vinculadas; e (ii) que se enquadrem
dentre as outras exceções previstas no artigo 48, II da Instrução CVM 400. A realização de tais
operações pode constituir uma porção significativa da Oferta e poderá influenciar a demanda e,
consequentemente, o preço das Ações.
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Os investimentos realizados pelas pessoas mencionadas no artigo 48 da Instrução CVM 400 para
proteção (hedge) em operações com derivativos contratadas com terceiros, tendo ações ordinárias
de emissão da Companhia como referência (incluindo operações de total return swap), são
permitidos na forma do artigo 48 da Instrução CVM 400 e não serão considerados investimentos
realizados por Pessoas Vinculadas no âmbito da Oferta para fins do artigo 55 da Instrução
CVM 400, desde que tais terceiros (i) não sejam Pessoas Vinculadas, e (ii) se enquadrem dentre
as outras exceções previstas no artigo 48, inciso II, da Instrução CVM 400.
Eventuais matérias veiculadas na mídia com informações equivocadas ou imprecisas sobre
a Oferta, a Companhia e/ou os Coordenadores da Oferta poderão gerar questionamentos por
parte da CVM, B3 e/ou de potenciais investidores da Oferta, o que poderá impactar
negativamente a Oferta.
A Oferta e suas condições, incluindo o presente Prospecto, passaram a ser de conhecimento
público após a realização do protocolo do pedido de registro da Oferta na CVM. Até a divulgação
do Anúncio de Encerramento, poderão ser veiculadas na mídia matérias contendo informações
equivocadas ou imprecisas sobre a Oferta, a Companhia e/ou os Coordenadores da Oferta, ou,
ainda, contendo informações que não constam dos Prospectos e/ou do Formulário de Referência.
Tendo em vista que o artigo 48 da Instrução CVM 400 veda qualquer manifestação na mídia por
parte da Companhia ou dos Coordenadores da Oferta sobre a Oferta até a divulgação do Anúncio
de Encerramento, eventuais notícias sobre a Oferta poderão conter informações que não foram
fornecidas ou que não contaram com a revisão da Companhia ou dos Coordenadores da Oferta.
Assim, caso sejam divulgadas informações sobre a Oferta ou a Companhia em outros meios que
não sejam os Prospectos ou o Formulário de Referência, ou, ainda, caso haja informações
equivocadas ou imprecisas sobre a Oferta divulgadas na mídia, a CVM, a B3 ou potenciais
investidores poderão questionar o conteúdo de tais matérias midiáticas, o que poderá afetar
negativamente a tomada de decisão de investimento pelos potenciais investidores, assim como a
CVM poderá a seu exclusivo critério, caso haja comprovação ou suspeita de participação de
pessoas relacionadas com a Oferta ou a Companhia em tal divulgação, suspender a Oferta, com a
consequente alteração de seu cronograma.
A impossibilidade de implementar com sucesso a estratégia de crescimento orgânico e
inorgânico poderá afetar adversamente a Companhia.
O plano de crescimento da Companhia depende de diversos fatores que estão fora de seu
controle, tais como o crescimento da demanda - sobretudo nas regiões e segmentos em que
deseja crescer; aderência de seu portfólio de produtos às expectativas de seus clientes; fatores
macroeconômicos que impactem o poder de compra de pessoas físicas e operações de pessoas
jurídicas; variações cambiais relevantes; potenciais riscos na implementação de novas tecnologias;
bem como interesse e disponibilidade dos potenciais alvos de aquisições.
Neste sentido, a Companhia não pode assegurar que sua capacidade de gerenciamento de
crescimento será bem sucedida ou que não interferirá adversamente na estrutura já existente.
Caso a Companhia não seja capaz de gerenciar seu crescimento de forma satisfatória, poderá não
atingir os níveis de crescimento e retorno esperados, bem como perder sua posição no mercado, o
que poderá ter um efeito adverso relevante sobre sua condição financeira, resultados operacionais
e o valor de mercado dos valores mobiliários de emissão da Companhia.
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A Companhia arcará com as despesas relacionadas à Oferta, bem como arcará com as
comissões da Oferta, o que impactará os valores líquidos a serem recebidos no âmbito da
Oferta e poderá afetar adversamente os resultados da Companhia no período subsequente à
realização da mesma.
Por meio do Contrato de Distribuição, a Companhia arcará com as comissões da Oferta, além de
assumir a obrigação de pagamento de certas despesas relacionadas à Oferta. O desembolso
desses valores pela Companhia impactará os valores líquidos a serem recebidos pelos
investidores no âmbito da Oferta e, por consequência, os valores creditados ao seu patrimônio
líquido e poderá impactar negativamente seus resultados no período de apuração subsequente à
realização da Oferta. Para mais informações sobre os custos e despesas incorridos pela
Companhia com a Oferta, veja a seção “Informações Relativas à Oferta – Custos de Distribuição”
na página 44 deste Prospecto.
Os Investidores Não Institucionais se comprometerem a observar o Lock-up da Oferta de
Varejo, 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.
Os Investidores Não Institucionais devem se comprometer, observadas as exceções previstas nos
demais documentos da Oferta, conforme aplicável, durante o período de 45 dias 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 ordinárias 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 Não
Institucionais por quaisquer motivos venham a precisar de liquidez durante o período de Lock-up
da Oferta de Varejo aplicável e tendo em vista a impossibilidade das ações da Oferta de Varejo
serem transferidas, emprestadas, oneradas, dadas em garantia ou permutadas, de forma direta ou
indireta, durante referidos períodos, tais restrições poderão causar-lhes perdas.
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APRESENTAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES DA OFERTA
Coordenador Líder
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.
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.
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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
América 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.
UBS BB
O UBS BB foi constituído em 2020 através da combinação das operações de banco de
investimentos do UBS e do Banco do Brasil, incluindo, entre outras, atividades de mercado de
capitais de renda fixa e variáveis, fusões e aquisições, além de corretagem de títulos e valores
mobiliários no segmento institucional. Essa parceria abrange o Brasil, assim como em outros
países da América Latina, incluindo Argentina, Chile, Paraguai, Peru e Uruguai.
Essa combinação de forças cria uma plataforma única de banco de investimentos, oferecendo para
nossos cliente o melhor da plataforma do UBS, como presença e conhecimento global, research de
primeira linha, plataforma de análise de dados exclusiva, rede de distribuição com alcance em
todos os principais mercados mundiais e uma das maiores corretoras do Brasil, e o melhor da
plataforma do do Banco do Brasil, com seu forte relacionamento com clientes e conhecimento local
sem paralelo dos clientes locais, principalmente em Corporate Banking. O Banco do Brasil também
traz umaposição de liderança em mercados de capital de dívida e histórico comprovado de
operações de ECM, project finance e M&A no país, além de uma incrível capacidade de
distribuição de varejo.
O UBS, acionista com 50,01% das ações, é um banco sediado em Zurich na Suíça e conta com
escritórios espalhados nos maiores centros financeiros globais onde emprega mais de 68.000
funcionários. O sucesso do UBS baseia-se em seu modelo de negócio diversificado, composto
pelas áreas de: Wealth Management, Investment Bank, Personal & Corporate Banking e Asset
Management, e detém mais de US$2,6 trilhões em ativos sob gestão e uma cadeia de
relacionamento em mais de 50 países.
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Esse modelo que vem sendo consistentemente reconhecido em todos seus segmentos, o UBS
tendo recebido inúmeros prêmios de prestígio ao longo dos anos, tendo sido reconhecido em 2017,
pelo terceiro ano consecutivo, “Best Global Investment Bank” e em 2019, pelo quarto ano
consecutivo, “Best M&A Bank” pela Global Finance. O UBS também foi nomeado “Most innovative
Investment Bank for IPOs and equity raisings” nos anos de 2019 e 2018 e, em 2016, “Most
Innovative Bank for M&A” pela The Banker. Ainda, em 2019, o UBS foi nomeado como “Best Bank
for Swiss Francs", “Best Equity Bank for Western Europe” e “Best Investment Bank in China, Hong
Kong and Singapore”. Além disso, recebeu o primeiro lugar na categoria “Bank of the Year” como
parte dos Prêmios IFR em 2015, considerado um dos prêmios mais prestigiados da indústria global
de mercados de capitais. Outras plataformas do UBS também têm se destacado, como a de
Private Banking que foi reconhecida como "Best Global Private Bank" pela Euromoney em 2019.
O Banco do Brasil, acionista com 49,99% das ações, em seus mais de 210 anos de existência,
acumulou experiências e pioneirismos, promovendo o desenvolvimento econômico do Brasil e
tornando-se parte integrante da cultura e história brasileira. Sua marca é uma das mais conhecidas
no país, ocupando pela 28ª vez consecutiva a primeira colocação na categoria “Bancos” do Prêmio
Top of Mind 2018, do Instituto Data Folha, sendo reconhecido como Melhor Banco no Brasil em
2020 pela Euromoney, Banco do Ano na América Latina em 2019 pela The Banker e Banco mais
Inovador da América Latina em 2019 e 2020 pela Global Finance.
Ao final do 2º trimestre de 2020, o Banco do Brasil apresentou aproximadamente R$1,7 trilhão de
ativos totais e presença em 99% dos municípios brasileiros, resultado do envolvimento de 92 mil
funcionários, distribuídos entre 4.367 agências, 15 países e mais de 60.200 pontos de
atendimento.
No Brasil e América Latina, a parceria estratégica, por meio de seus acionistas, teve forte atuação
em fusões e aquisições, tendo participado em importantes transações como: a aquisição do Éxito
pelo Grupo Pão de Açúcar, a aquisição da Avon pela Natura &Co, a aquisição da The Body Shop
pela Natura, aquisição da Vale Fertilizantes pela Mosaic, fusão entre a BM&Fbovespa e Cetip,
aquisição de participação pela Salic na Minerva Foods e fechamento de capital da Souza Cruz.
Também desempenhou também um papel importante em emissões de ações, tendo atuado em
diversas ofertas públicas de ações na região, incluindo as ofertas da Telefônica, Terrafina, Senior
Solution, Bioserv, Smiles, Tupy, CPFL Renováveis, BB Seguridade, Fibra Uno, Avianca Holdings,
Volaris, Grupo Financiero Inbursa, Oi, Ourofino Saúde Animal, OHL México, Santander México,
Volaris, Via Varejo, Unifin Financiera, Grupo Financiero Galicia, Gerdau, Rumo Logística, Azul
Linhas Aéreas, CCR, Lojas Americanas, Magazine Luiza, BR Distribuidora, Grupo NotreDame
Intermedica, Arco Platform, Banco BTG Pactual, Petrobras, IRB Brasil Resseguros, Centauro,
Neoenergia, Banco Inter, Movida, Afya, XP Inc., Vasta Platform, Quero Quero, D1000, Estapar,
Moura Dubeux, Minerva Foods, Marfrig, Marisa, entre outros.
Além disso, no mercado doméstico de renda fixa coordenou, em 2019, 81 emissões que
totalizaram o valor de R$25,1 bilhões e 10,9% de market share, encerrando o período em 4º lugar
no Ranking ANBIMA de Originação por Valor de Renda Fixa Consolidado Acumulado de 2019. No
mesmo período, foram estruturadas 16 operações de securitização, sendo 3 CRIs, 12 CRAs e
1 FIDC, com volume total de R$6,4 bilhões. No mercado externo, participou da emissão de
US$7,9 bilhões, lhe conferindo o 6º lugar no Ranking ANBIMA de Emissões Externas – Totais
Público & Privado, em 2019.
A parceria estratégica também conta com a maior corretora do país em volume de transações na
B3 em 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, e a segunda maior em 2019.

76

BTG Pactual
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.
associaram-se para criar o Banco UBS Pactual S.A. Em 2009, o Banco UBS Pactual S.A. foi
adquirido pelo grupo BTG Investments, formando o BTG Pactual. O BTG Pactual tem como foco
principal as áreas de pesquisa, finanças corporativas, mercado de capitais, fusões e aquisições,
wealth management, asset management e sales and trading (vendas e negociações).
No Brasil, possui escritórios em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Porto Alegre e Recife. Possui,
ainda, escritórios em Londres, Nova Iorque, Santiago, Cidade do México, Lima, Medellín Bogotá e
Buenos Aires.
Na área de asset management, as estratégias de investimento são desenhadas para clientes
institucionais, clientes private, empresas e parceiros de distribuição. Na área de wealth
management, o BTG Pactual oferece uma ampla seleção de serviços personalizados, que variam
desde asset management a planejamento sucessório e patrimonial. O BTG Pactual também
oferece serviços de sales and trading (vendas e negociações) em renda fixa, ações e câmbio na
América Latina, tanto em mercados locais quanto internacionais. Na área de investment banking, o
BTG Pactual presta serviços para diversos clientes em todo o mundo, incluindo serviços de
subscrição nos mercados de dívida e ações públicos e privados, assessoria em operações de
fusões e aquisições e produtos estruturados personalizados.
O BTG Pactual é o líder no ranking de ofertas de ações do Brasil de 2004 a 2015 pelo número de
operações, participando de um total de mais de 170 operações no período, segundo o ranking da
base de dados internacional Dealogic. Além disso, ficou em 1º lugar em volume e em número de
ofertas em 2012 (Dealogic) e sempre em posição de liderança com base em outros rankings desde
2004 (ANBIMA e Bloomberg). Ademais, vale destacar a forte presença do banco na América
Latina, tendo conquistado o 1º lugar em volume e em número de ofertas nos anos de 2013 e 2012
(Dealogic, Bloomberg e Thomson Reuters).
Demonstrando a sua força no Brasil, o BTG Pactual foi eleito em 2010, 2011 e em 2013 como o
“Brazil’s Equity House of the Year”, segundo a Euromoney. O BTG Pactual foi também eleito por
três vezes “World’s Best Equity House” (Euromoney, em 2003, 2004 e 2007), além de “Equity
House of the Year” (IFR, 2007). Sua atuação e grande conhecimento sobre a América Latina
renderam sete vezes o título de “Best Equity House Latin America” (Euromoney de 2002 a 2005,
2007, 2008 e 2013; IFR em 2013) e o título de “Best Investment Bank” (Global Finance em 2011 e
World Finance em 2012). Como principal suporte a seus investidores, o BTG Pactual sempre
investiu fortemente na sua equipe de equity research, buscando os melhores profissionais do
mercado para a atuação junto ao grupo de investidores. Seus investimentos na área renderam o
título de “#1 Equity Research Team Latin America” em 2012, 2014 e 2015, bem como no período
de 2003 a 2007 (Institutional Investor, Weighted Rankings).
Adicionalmente, sua expertise é demonstrada pela forte atuação no Brasil, onde o BTG Pactual foi
reconhecido pela sua atuação nos últimos anos, como primeiro colocado no ranking da Institutional
Investor de 2003 a 2009, e 2012 a 2015 e como segundo colocado em 2010 e 2011, segundo o
ranking publicado pela revista Institutional Investor.
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O BTG Pactual apresentou forte atuação em 2010 no mercado de ofertas públicas de renda variável,
participando das ofertas de follow-on do Banco do Brasil, JBS, Even, PDG Realty, Petrobras, Lopes,
Estácio Participações e Anhanguera Educacional, bem como da abertura de capital da Aliansce,
Multiplus, OSX, Ecorodovias, Mills, Júlio Simões e Brasil Insurance. Esta posição foi alcançada em
função do forte relacionamento do BTG Pactual com seus clientes, com sua atuação constante e de
acordo com a percepção de valor agregado para suas operações, fato comprovado pela sua atuação
em todas as operações de follow-on das empresas nas quais participou em sua abertura de capital.
Em 2011, realizou as seguintes ofertas: follow-on de Tecnisa, Ternium, Direcional, Gerdau, BR Malls,
e Kroton; e as ofertas públicas iniciais de QGEP, IMC, T4F, Magazine Luiza e Brazil Pharma. Devese destacar também que o BTG Pactual atuou como coordenador líder e lead settlement agent na
oferta de Gerdau, a qual foi registrada no Brasil e SEC e coordenada apenas por bancos brasileiros.
Em 2012, o BTG Pactual participou da oferta pública inicial de Locamérica, Unicasa e de sua própria
oferta pública inicial e do follow-on de Fibria, Brazil Pharma, Suzano, Taesa, Minerva, Equatorial e
Aliansce. Em 2013, o BTG Pactual participou da oferta pública inicial de Linx, Biosev, Alupar, BB
Seguridade, CPFL Renováveis, Ser Educacional e CVC e do follow-on de Multiplan, BHG, Abril
Educação, Iguatemi e Tupy. Em 2014, o BTG Pactual atuou como coordenador líder e agente
estabilizador no follow-on da Oi S.A. Em 2015, o BTG Pactual participou da oferta pública inicial de
Par Corretora e do follow-on de telefônica Brasil e Metalúrgica Gerdau. Em 2016, o BTG Pactual
participou das ofertas públicas de distribuição de ações da Energisa, da Linx e da Sanepar. Em 2017,
o BTG Pactual participou das ofertas públicas iniciais de distribuição de ações da Movida, IRB-Brasil
Resseguros, Ômega Geração e Biotoscana Investments, bem como dos follow-ons da CCR, das
Lojas Americanas, e da Alupar e, da BR Malls e do Magazine Luiza e da Rumo, e do re-IPO da
Eneva. Em 2018, o BTG Pactual participou da oferta pública inicial de distribuição de ações da
Hapvida. Em 2019, o BTG Pactual participou do IPO da Centauro, da C&A e follow-on das seguintes
companhias: Restoque, JHSF, BR Properties, Magazine Luiza, Unidas, LPS Brasil, CCP – Cyrela
Commercial Properties, LOG Commercial Properties, Helbor, Omega Geração, EZ TEC, Banco Pan,
Sinqia, Trisul, Localiza Rent A Car, Movida, Banco Inter, Hapvida, Light, Tecnisa, BTG Pactual, CPFL
Energia, Totvs, Eneva e Burger King.
Em 2020, o BTG Pactual participou dos follow-ons da Minerva, Cogna Educação, Positivo
Tecnologia, Centauro, Via Varejo, Lojas Americanas, BTG Pactual, JHSF Participações, Irani, IMC,
Dimed, Banco PAN, JSL Logística, Rumo, Banco Inter, Santos Brasil assim como do IPO da Mitre
Realty, Estapar, Ambipar, Lojas Quero, Lavvi, Plano & Plano, Cury Construtora, Hidrovias do
Brasil, Petz, Melnick Even, Track & Field, Sequoia Logística, Meliuz, Enjoei, Aeris, Alphaville, Rede
D’or e 3R Petroleum.
Em 2021, o BTG Pactual participou do follow-on do próprio BTG Pactual, Light, BrasilAgro,
PetroRio, Locaweb, 3R Petroleum, Sequoia Logística, Hapvida e Lojas Renner, assim como do IPO
da HBR Realty, Vamos, Intelbras, Bemobi, Jalles Machado, Cruzeiro do Sul, Westwing, Orizon,
Mater Dei, Allied e Blau Farmacêutica.
Bradesco BBI
Banco de Investimento do Banco Bradesco S.A., o Bradesco BBI, é responsável por (i) originação
e execução de operações de financiamento de projetos; (ii) originação e execução de operações
de fusões e aquisições; (iii) originação, estruturação, sindicalização e distribuição de operações de
valores mobiliários de renda fixa no Brasil e exterior; e (iv) originação, estruturação, sindicalização
e distribuição de operações de valores mobiliários de renda variável no Brasil e exterior.
Bradesco BBI conquistou em 2021 os prêmios “Best Equity Bank and Best Debt Bank da América
Latina e Best Investment Bank no Brasil, pela Global Finance.
•

Presença constante em operações de renda variável, com presença na maioria dos IPOs
(Initial Public Offerings) e Follow-ons que foram a mercado nos últimos anos, tanto no Brasil
quanto no exterior.
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•

O Bradesco BBI apresentou presença significativa no mercado de capitais brasileiro no
primeiro trimestre de 2021, tendo participado em 9 ofertas, no montante de R$17 bilhões.

•

Com importantes transações realizadas, o Bradesco BBI concluiu o primeiro trimestre com
grande destaque em renda fixa. Participou de 19 operações no mercado doméstico, em ofertas
que totalizaram mais de R$33 bilhões originados.

•

No primeiro trimestre do ano de 2021, o Bradesco BBI assessorou 7 transações de M&A
envolvendo um volume total de aproximadamente R$25 bilhões.

O Banco Bradesco S.A. está presente em todos os municípios brasileiros e em diversas
localidades no exterior. Conta com uma rede de 3.816 agências, 4.300 unidades dedicadas
exclusivamente à realização de negócios e relacionamento com clientes (“PAs” – postos de
atendimento), 877 Postos de Atendimento Eletrônico (“PAEs”) e 40.835 unidades Bradesco
Expresso (correspondentes bancários), além de milhares de equipamentos de autoatendimento.
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RELACIONAMENTO ENTRE A COMPANHIA E OS COORDENADORES DA OFERTA
Para fins do disposto no Item 3.3.2 do Anexo III da Instrução CVM 400, são descritos abaixo o
relacionamento da Companhia com os Coordenadores da Oferta.
Nenhuma das operações descritas abaixo é vinculada à Oferta e/ou ao Preço por Ação e não há,
na data deste Prospecto, quaisquer operações celebradas entre a Companhia e os Coordenadores
da Oferta e/ou outras sociedades pertencentes aos seus respectivos conglomerados financeiros
que estejam vinculadas à Oferta e/ou ao Preço por Ação.
Relacionamento entre a Companhia e o Coordenador Líder
Na data deste Prospecto, além do relacionamento relativo à Oferta, a Companhia e/ou sociedades
integrantes do seu grupo econômico possuem o seguinte relacionamento comercial relevante com
o Itaú BBA e demais sociedades do seu conglomerado financeiro:
•

Cédula de Crédito Bancário para capital de giro, no valor total de R$40 milhões, emitida em
29 de setembro de 2020, com vencimento em 29 de setembro de 2025, e com taxa efetiva de
CDI + 4,5% ao ano. Tal operação é garantida por 10% de fluxo de recebíveis, obrigação por
parte da Desktop em manter 10% do saldo devedor da operação de crédito transacionado via
recebíveis em uma conta vinculada ao Itaú.

Além da Oferta, nos 12 (doze) meses que antecederam seu pedido de registro, o Itaú BBA e/ou as
sociedades de seu grupo conglomerado financeiro não participaram de qualquer outra oferta
pública de títulos e valores mobiliários de emissão da Companhia.
A Companhia e/ou suas controladas poderão vir a contratar, no futuro, o Itaú BBA e/ou qualquer
sociedade do seu conglomerado financeiro para celebrar acordos, em condições a serem
acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras, investimentos, emissões de
valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento, formador de mercado, crédito,
consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras necessárias à condução das
atividades da Companhia e/ou suas controladas.
O Itaú BBA e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado financeiro poderão negociar outros
valores mobiliários (que não ações ordinárias ou que não valores mobiliários referenciados,
conversíveis ou permutáveis nas ações ordinárias) de emissão da Companhia. Adicionalmente,
nos termos da regulamentação aplicável, o Itaú BBA e/ou qualquer sociedade do seu
conglomerado financeiro 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 de emissão da Companhia; e (iii) realizar operações
destinadas a cumprir obrigações assumidas antes da contratação do Itaú BBA no âmbito da Oferta
Global decorrentes de empréstimos de valores mobiliários, exercício de opções de compra ou
venda por terceiros e/ou contratos de compra e venda a termo.
A Companhia e/ou sociedades integrantes de seu grupo econômico detém ou podem vir a deter,
no futuro, participação em fundos de investimentos geridos ou administrados pelo Itaú BBA e/ou
qualquer sociedade de seu conglomerado financeiro.
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O Itaú BBA, sociedades integrantes de seu conglomerado financeiro e fundos de investimento
administrados e/ou geridos por sociedades integrantes de seu conglomerado financeiro
eventualmente realizaram negociações de valores mobiliários de emissão da Companhia e/ou
realizaram negociações de valores mobiliários de emissão da, e/ou lastreados em créditos
originados pela, Companhia, diretamente ou em fundos de investimento administrados e/ou geridos
por tais sociedades, sendo que, (i) em nenhum caso tais negociações envolveram ações
representativas de participações que atingiram nos últimos 12 meses, 5% do capital social da
Companhia, e (ii) em todos os casos, consistiram em operações em bolsa de valores a preços e
condições de mercado.
O Itaú BBA e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado financeiro poderão celebrar, no exterior,
antes da divulgação do Anúncio de Encerramento, a pedido de terceiros, operações com
derivativos, tendo as ações ordinárias de emissão da Companhia como ativo de referência, de
acordo com as quais se comprometerão a pagar a seus clientes a taxa de retorno das ações contra
o recebimento de taxas de juros fixas ou flutuantes (operação com total return swap). O Itaú BBA
e/ou qualquer sociedade do seu conglomerado financeiro poderão adquirir ações ordinárias de
emissão da Companhia como forma de proteção (hedge) para essas operações. Tais operações
poderão influenciar a demanda e os preços das ações ordinárias da Companhia, sem, contudo,
gerar demanda artificial durante Oferta Global. Para mais informações veja a seção “Fatores de
Risco Relativos à Oferta Global – A eventual contratação e realização de operações de hedge
podem influenciar a demanda e o preço das ações ordinárias de emissão da Companhia” na
página 71 deste Prospecto.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta Global, conforme prevista na
seção “Informações Sobre a Oferta Global – Custos de Distribuição”, na página 44 deste
Prospecto, não há qualquer remuneração a ser paga pela Companhia ao Itaú BBA e/ou qualquer
sociedade do seu conglomerado financeiro no contexto da Oferta Global, cujo cálculo esteja
relacionado ao Preço por Ação.
A Companhia declara que não há qualquer conflito de interesse em relação à atuação do Itaú BBA
como instituição intermediária da Oferta Global. A Companhia declara, ainda, que, além das
informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre a Companhia
e o Itaú BBA ou qualquer sociedade de seu conglomerado financeiro.
Relacionamento entre a Companhia e o UBS BB
Na data deste Prospecto, a Companhia e/ou sociedades integrantes do seu grupo econômico
possuem relacionamento com o UBS BB e demais sociedades do seu grupo econômico, conforme
detalhado a seguir:
•

o UBS BB atuou como coordenador líder sob o regime de garantia firme de colocação na
1ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da Companhia
no valor de R$194 milhões, com prazo de 6 anos da data de emissão (portanto, 30 de Março
de 2027) e com pagamento de juros semestrais com base na taxa DI + spread de 3,6%.

Na data deste Prospecto, exceto pelo disposto acima e, pelo relacionamento decorrente da
presente Oferta, a Companhia e/ou sociedades de seu grupo econômico não possuem qualquer
outro relacionamento relevante com o UBS BB e/ou as sociedades do seu conglomerado
econômico. Além disso, nos últimos 12 meses que antecederam o lançamento da presente Oferta,
o UBS BB e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado econômico não participaram de qualquer
outra oferta pública de títulos e valores mobiliários de emissão da Companhia.
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A Companhia contratou e poderá vir a contratar, no futuro, o UBS BB e/ou qualquer sociedade do
seu grupo econômico para celebrar acordos e para a realização de operações financeiras, a serem
acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras, investimentos, emissões de
valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento, formador de mercado, crédito,
consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras necessárias à condução das
atividades da Companhia.
A Companhia pode ou poderá vir a deter, no futuro, participação em fundos de investimentos
geridos ou administrados pelo UBS BB e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico.
Adicionalmente, o UBS BB e/ou sociedades de seu grupo econômico eventualmente possuem
títulos e valores mobiliários de emissão e/ou lastreados em créditos originados pela Companhia
e/ou de sociedades de seu grupo econômico, diretamente ou por meio de fundos de investimento
administrados e/ou geridos por tais sociedades, adquiridos em operações regulares de mercado a
preços e condições de mercado.
O UBS BB e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão negociar outros valores
mobiliários (que não ações ordinárias ou que não valores mobiliários referenciados, conversíveis
ou permutáveis nas ações ordinárias) de emissão da Companhia. Adicionalmente, nos termos da
regulamentação aplicável, o UBS BB 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 UBS
BB no âmbito da Oferta decorrentes de empréstimos de valores mobiliários, exercício de opções de
compra ou venda por terceiros e/ou contratos de compra e venda a termo.
O UBS BB e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão celebrar, no exterior, a
pedido de seus clientes, operações com derivativos, tendo as ações ordinárias de emissão da
Companhia como ativo de referência, de acordo com as quais se comprometerão a pagar a seus
clientes a taxa de retorno das ações contra o recebimento de taxas de juros fixas ou flutuantes
(operação com total return swap). O UBS BB e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico
poderão adquirir ações ordinárias de emissão da Companhia como forma de proteção (hedge) para
essas operações. Tais operações poderão influenciar a demanda e os preços das ações ordinárias
da Companhia, sem, contudo, gerar demanda artificial durante Oferta. Para mais informações veja
a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – A eventual contratação e realização
de operações de hedge podem influenciar a demanda e o preço das ações ordinárias de emissão
da Companhia” na página 71 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 44 deste Prospecto, não há
qualquer remuneração a ser paga pela Companhia ao UBS BB e/ou qualquer sociedade do seu
grupo econômico no contexto da Oferta. Para mais informações ver seção “Informações Sobre a
Oferta – Custos de Distribuição” na página 44 deste Prospecto. Não obstante, nos termos do
Contrato de Estabilização, durante a Oferta, o UBS BB poderá fazer jus, ainda, a eventuais ganhos
oriundos de estabilização de preço das Ações.
A Companhia declara que não há qualquer conflito de interesse em relação à atuação do UBS BB
como instituição intermediária da Oferta. A Companhia declara que, além das informações
prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre a Companhia e o UBS BB
ou qualquer sociedade de seu grupo econômico.
Relacionamento entre a Companhia e o BTG Pactual
Na data deste Prospecto, além do relacionamento referente à presente Oferta, a Companhia não
tinha qualquer outro relacionamento com o BTG Pactual e seu respectivo grupo econômico.
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A Companhia e sociedades controladas pela Companhia poderão, no futuro, vir a contratar o BTG
Pactual e/ou sociedades pertencentes ao seu grupo econômico para celebrar acordos, em
condições a serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras,
investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento,
formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras
relacionadas com a Companhia ou sociedades controladas pela Companhia.
O BTG Pactual e/ou sociedades de seu grupo econômico poderão celebrar, no exterior, antes da
divulgação do Anúncio de Encerramento, a pedido de terceiros, operações de derivativos, tendo
ações de emissão da Companhia como ativo de referência e adquirir ações de emissão da
Companhia como forma de proteção (hedge) para essas operações. No âmbito da Oferta, o BTG
Pactual e/ou sociedades de seu grupo econômico podem adquirir Ações na Oferta como forma de
proteção (hedge) para essas operações, o que poderá afetar a demanda, o preço das Ações ou
outros termos da Oferta, sem, contudo, gerar demanda artificial durante a Oferta. Para mais
informações veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – A eventual
contratação e realização de operações de total return swap e hedge podem influenciar a demanda
e o preço das ações ordinárias de emissão da Companhia”, na página 71 deste Prospecto.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista no item
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição” na página 44 deste Prospecto, não há
qualquer remuneração a ser paga pela Companhia ao BTG Pactual cujo cálculo esteja relacionado
ao Preço por Ação. Não obstante, nos termos do Contrato de Estabilização, durante a Oferta, o
BTG Pactual poderá fazer jus, ainda, a eventuais ganhos oriundos das atividades de estabilização
de preço das Ações.
A Companhia declara que não há qualquer conflito de interesse referente à atuação do BTG
Pactual 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 BTG Pactual e/ou qualquer sociedade de seu grupo econômico.
Relacionamento entre a Companhia e o Bradesco BBI
Na data deste Prospecto, a Companhia e/ou sociedades integrantes do seu grupo econômico
possuem relacionamento com o Bradesco BBI e demais sociedades do seu grupo econômico,
conforme detalhado a seguir:
•

Operação ativa de empréstimo na modalidade Capital de Giro, celebrado em 02 de dezembro
de 2020, com vencimento em 1º de fevereiro de 2023, no valor de R$823 mil, com taxa entre
1,0% e 2,0% ao mês. Tal operação conta com garantia de aval.

•

Limite de Cartão de Crédito ativo, no valor de R$230 mil, com validade do plástico em
setembro de 2023. Não há cobrança de taxa de juros sobre saldo utilizado. Tal operação não
conta com garantia.

Na data deste Prospecto, exceto pelo disposto acima e, pelo relacionamento decorrente da
presente Oferta, a Companhia e/ou sociedades de seu grupo econômico não possuem qualquer
outro relacionamento relevante com o Bradesco BBI e/ou as sociedades do seu conglomerado
econômico. Além disso, nos últimos 12 meses que antecederam o lançamento da presente Oferta,
o Bradesco BBI e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado econômico não participaram de
qualquer outra oferta pública de títulos e valores mobiliários de emissão da Companhia.
A Companhia contratou e poderá vir a contratar, no futuro, o Bradesco BBI e/ou qualquer
sociedade do seu grupo econômico para celebrar acordos e para a realização de operações
financeiras, a serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras,
investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento,
formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras
necessárias à condução das atividades da Companhia.
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A Companhia pode ou poderá vir a deter, no futuro, participação em fundos de investimentos
geridos ou administrados pelo Bradesco BBI e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico.
Adicionalmente, o Bradesco BBI e/ou sociedades de seu grupo econômico eventualmente
possuem títulos e valores mobiliários de emissão e/ou lastreados em créditos originados pela
Companhia e/ou de sociedades de seu grupo econômico, diretamente ou por meio de fundos de
investimento administrados e/ou geridos por tais sociedades, adquiridos em operações regulares
de mercado a preços e condições de mercado.
O Bradesco BBI e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão negociar outros
valores mobiliários (que não ações ordinárias ou que não valores mobiliários referenciados,
conversíveis ou permutáveis nas ações ordinárias) de emissão da Companhia. Adicionalmente,
nos termos da regulamentação aplicável, o Bradesco BBI 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 Bradesco BBI no âmbito da Oferta decorrentes de empréstimos de valores
mobiliários, exercício de opções de compra ou venda por terceiros e/ou contratos de compra e
venda a termo.
O Bradesco BBI e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão celebrar, no exterior, a
pedido de seus clientes, operações com derivativos, tendo as ações ordinárias de emissão da
Companhia como ativo de referência, de acordo com as quais se comprometerão a pagar a seus
clientes a taxa de retorno das ações contra o recebimento de taxas de juros fixas ou flutuantes
(operação com total return swap). O Bradesco BBI e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico
poderão adquirir ações ordinárias de emissão da Companhia como forma de proteção (hedge) para
essas operações. Tais operações poderão influenciar a demanda e os preços das ações ordinárias
da Companhia, sem, contudo, gerar demanda artificial durante Oferta. Para mais informações veja a
seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – A eventual contratação e realização de
operações de hedge podem influenciar a demanda e o preço das ações ordinárias de emissão da
Companhia” na página 71 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 44 deste Prospecto, não há
qualquer remuneração a ser paga pela Companhia ao Bradesco BBI e/ou qualquer sociedade do
seu grupo econômico no contexto da Oferta. Para mais informações ver seção “Informações Sobre
a Oferta – Custos de Distribuição” na página 44 deste Prospecto. Não obstante, nos termos do
Contrato de Estabilização, durante a Oferta, o Bradesco BBI poderá fazer jus, ainda, a eventuais
ganhos oriundos de estabilização de preço das Ações.
A Companhia declara que não há qualquer conflito de interesse em relação à atuação do Bradesco
BBI como instituição intermediária da Oferta. A Companhia declara que, além das informações
prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre a Companhia e o Bradesco
BBI ou qualquer sociedade de seu grupo econômico.
Ainda, a Companhia declara que, além das informações prestadas acima, não há qualquer outro
relacionamento relevante entre a Companhia e o Bradesco BBI ou qualquer sociedade de seu
grupo econômico.
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INFORMAÇÕES SOBRE A COMPANHIA, OS COORDENADORES DA OFERTA, OS
CONSULTORES E OS 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
Desktop - Sigmanet Comunicação Multimidia S.A.
Estrada Municipal Teodor Condiev, nº 970, 13º andar
CEP 13171-105, Sumaré, SP
At.: Sra. Carla Cristina Barboza Cardilo
Tel.: +55 (19) 3514-3100
http://www.desktop.com.br/
Coordenadores da Oferta
Coordenador Líder
Banco Itaú BBA S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 1º, 2º,
3º (parte), 4º e 5º andares
04538-132, São Paulo, SP
At.: Sra. Renata Dominguez
Tel.: +55 (11) 3708-8000
Fax: +55 (11) 3708-8107
http://www.itau.com.br/itaubba-pt/nossosnegocios/ofertas-publicas/

UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e
Valores Mobiliários S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440,
7º andar
04538-132, São Paulo, SP
At.: Sr. João Floriano
Tel.: +55 (11) 2767-6171
https://www.ubs.com/br/pt/ubsbb-investmentbank.html

Banco BTG Pactual S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.477, 14º andar
04538-133, São Paulo, SP
At.: Sr. Fabio Nazari
Tel.: +55 (11) 3383-2000
Fax: +55 (11) 3383-2001
https://www.btgpactual.com

Banco Bradesco BBI S.A.
Avenida Pres. Juscelino Kubitschek, nº 1309,
10º andar
CEP 04543-011, São Paulo, SP
At.: Sra. Claudia Mesquita
Tel.: +55 (11) 3847-5488
https://www.bradescobbi.com.br/

Consultores Legais Locais
dos Coordenadores da Oferta
Lefosse Advogados
Rua Tabapuã, nº 1.277, 14º andar
04533-014, São Paulo, SP
At.: Sr. Ricardo Prado
Tel.: +55 (11) 3024-6100
www.lefosse.com

Consultores Legais
Locaisda Companhia
Pinheiro Neto Advogados
Rua Hungria, nº 1100
01455-906, São Paulo, SP
At.: Sr. Fernando Zorzo / Guilherme Sampaio
Monteiro
Tel.: +55 (11) 3247-8400
www.pinheironeto.com.br

Consultores Legais Externos
dos Coordenadores da Oferta
Davis Polk & Wardwell LLP
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek,
nº 2041, Torre E – CJ 17/A,
04543-011, São Paulo, SP
At.: Sr. Maurice Blanco
Tel.: +55 (11) 4871-8400
www.davispolk.com

Consultores Legais
Externos da Companhia
Simpson Thacher & Bartlett LLP
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek,
nº 1455, 12º andar, CJ. 121
CEP 04544-140, São Paulo, SP
At.: Sr. Grenfel Calheiros / Todd Crider
Tel.: +55 (11) 3546-1000
www.stblaw.com
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Auditores Independentes
KPMG Auditores Independentes
Avenida Coronel Silva Teles, n° 977, 10º andar
Edificio Daruj Tower
13024-001, Campinas, SP
At.: Sra. Rodrigo Ferreira Silva
Tel.: +55 (19) 3198-6720
http://www.kpmg.com.br/
Declarações de Veracidade das Informações
A Companhia e o Coordenador Líder prestaram declarações de veracidade das informações, nos
termos do artigo 56 da Instrução CVM 400. Estas declarações de veracidade estão anexas a este
Prospecto, a partir da página 139.
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DESTINAÇÃO DOS RECURSOS
A Companhia estima que os recursos líquidos provenientes da Oferta, serão de aproximadamente
R$676.674.304,10, após a dedução das comissões e das despesas devidas pela Companhia no
âmbito 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 44 deste Prospecto.
A Companhia pretende utilizar os recursos líquidos provenientes da Oferta de acordo com o seu
plano de negócios para: (i) crescimento orgânico; (ii) aquisições estratégicas; (iii) aumento de
posição de caixa.
A tabela abaixo resume os percentuais e valores estimados das destinações que a Companhia
pretender dar aos recursos líquidos provenientes da Oferta:
Destinação
Crescimento Orgânico ....................................................................
Aquisições estratégicas ..................................................................
Aumento de posição de caixa .........................................................
Total ...............................................................................................
(1)
(2)

Percentual Estimado dos
Recursos Líquidos

Valor Estimado
Líquido(1)(2)
(em R$)

70%
20%
10%
100,0%

473.672.012,87
135.334.860,82
67.667.430,41
676.674.304,10

Com base no Preço por Ação de R$23,50.
Considerando a dedução das comissões e despesas estimadas para a Companhia na Oferta, sem considerar as Ações do Lote
Suplementar.

A efetiva aplicação dos recursos captados 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 além de outros fatores que não se pode antecipar (e.g., como resultado da
pandemia COVID-19). Alterações nesses e em outros fatores podem nos obrigar a rever a
destinação dos recursos líquidos da Oferta quando de sua efetiva utilização.
Os recursos a serem aplicados em investimentos de expansão orgânica, incluindo expansão
acelerada da rede de fibra ótica da Companhia e instalação de novos clientes, devem
consumir 70% dos recursos primários obtidos na Oferta, ou, aproximadamente, R$473.672.012,87.
Por sua vez, futuras aquisições estratégicas de ativos já mapeados devem consumir 20% dos
recursos ou, aproximadamente, R$135.334.860,82, em oportunidades de aquisições de provedores
de internet banda larga que potencializem o crescimento da Companhia, através de consolidação
de mercado e/ou sinergias operacionais. Como exemplo da estrategia de crescimento inorganico
que vem sendo implementada, a Companhia celebrou um Contrato de Compra e Venda para
aquisição de mais um provedor de internet banda larga, pendente conclusão satisfatória das
condições suspensivas, prevista para acontecer após a liquidação financeira da Oferta.
Enquanto os recursos líquidos decorrentes da Oferta não forem efetivamente utilizados, no curso
regular dos nossos negócios, eles poderão ser investidos em aplicações financeiras que
acreditamos estar dentro de nossa política de investimento, visando à preservação do nosso
capital e investimentos com perfil de alta liquidez, tais como títulos de dívida pública e aplicações
financeiras de renda fixa contratados ou emitidos por instituições financeiras de primeira linha.
Caso os recursos líquidos captados pela Companhia por meio da Oferta sejam inferiores à sua
estimativa, sua aplicação será reduzida de forma proporcional aos objetivos e observada a ordem
de alocação disposta na tabela acima e, na hipótese de serem necessários recursos adicionais, a
Companhia poderá efetuar emissão de outros valores mobiliários e/ou efetuar a contratação de
linha de financiamento junto a instituições financeiras os quais deverão ser contratados tendo como
principal critério o menor custo de capital para a Companhia.
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CAPITALIZAÇÃO
A tabela a seguir apresenta a capitalização total da Companhia, composta por empréstimos e
financiamentos, debêntures consolidados (circulante e não circulante) e patrimônio líquido
consolidado da Companhia em 31 de março de 2021, indicando a: (i) posição real em 31 de março
de 2021; e (ii) posição ajustada considerando (a) o aumento de capital aprovada pela assembleia
geral extraordinária da Companhia em 18 de junho de 2021, no valor de R$160 mil e (b) o
recebimento dos recursos líquidos a serem obtidos pela Companhia com a Oferta (sem considerar
as Ações do Lote Suplementar) estimados em R$676.674 mil, após a dedução das comissões e
das despesas devidas pela Companhia no âmbito da Oferta no montante estimado em
R$38.548 mil, com base no Preço por Ação de R$23,50.
As informações descritas abaixo na coluna denominada “Real” foram extraídas das nossas
informações financeiras intermediárias consolidadas referentes ao período de três meses findo em
31 de março de 2021, auditadas pelos Auditores Independentes. Os investidores devem ler a
tabela abaixo em conjunto com as seções “3. Informações Financeiras Selecionadas” e
“10. Comentários dos Diretores” do Formulário de Referência da Companhia, a partir das páginas
332 e 505 deste Prospecto, respectivamente, bem como com as informações financeiras
intermediárias consolidadas da Companhia, referentes ao período de três meses encerrado em
31 de março de 2021, as quais se encontram anexas a este Prospecto, a partir da página 223.
Em 31 de março de 2021
Real
Ajustado Pós-Oferta(1)
(em milhares de R$)
Empréstimos e financiamentos (circulante) ..............................................
Empréstimos e financiamentos (não circulante) .......................................
Debêntures (não circulante) .....................................................................
Patrimônio Líquido ................................................................................
Capitalização Total(2) ..............................................................................
(1)

(2)

27.598
168.692
191.498
182.209
569.997

27.598
168.692
191.498
859.043
1.246.831

Ajustado para refletir (a) o aumento de capital aprovado pela reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 18 de junho
de 2021, no valor de R$160 mil e (b) o recebimento de recursos líquidos da Oferta (sem considerar as Ações Suplementares), estimados em
R$676.674 mil, após a dedução das comissões e das despesas devidas pela Companhia no âmbito da Oferta, no montante estimado de
R$38.548 mil, calculado com base no Preço por Ação de R$23,50.
Capitalização total corresponde à soma dos empréstimos e financiamentos, debêntures consolidados (circulante e não circulante) e
patrimônio líquido. Ressalta-se que a definição de “Capitalização” pode variar de acordo com outras companhias.
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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 Oferta.
Em 31 de março de 2021, levando-se em consideração o impacto (i) do desdobramento de ações
aprovado na assembleia geral extraordinária realizada em 13 de maio de 2021 e (ii) do aumento de
capital aprovado na reunião do Conselho de Administração realizada em 18 de junho de 2021, o
valor do patrimônio líquido da Companhia era de R$182.369.000,00 e o valor patrimonial por ação
ordinária correspondia a R$3,22. O 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 31 de março de 2021, ajustados para levar em consideração o impacto do
desdobramento de ações e aumento de capital referidos acima.
Considerando a emissão das Ações no âmbito da Oferta, com base no Preço por Ação de
R$23,50, após a dedução das comissões e das despesas devidas pela Companhia no âmbito da
Oferta; o patrimônio líquido da Companhia seria de R$859.043 mil representando um valor
patrimonial de R$9,88 por ação ordinária de emissão da Companhia. Isso significaria um aumento
imediato no valor do patrimônio líquido por ação ordinária de R$6,65 para os acionistas existentes
e uma diluição imediata no valor do patrimônio líquido por ação ordinária de R$13,62 para os
novos investidores que subscreverem Ações no âmbito da Oferta.
Essa diluição representa a diferença entre o Preço por Ação pago pelos investidores na Oferta e o
valor patrimonial contábil por ação ordinária imediatamente após a Oferta. Para informações
detalhadas acerca das comissões de distribuição e das despesas da Oferta, veja a Seção
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição”, página 44 deste Prospecto.
O quadro a seguir ilustra a diluição por ação ordinária de emissão da Companhia, com base em seu
patrimônio líquido em 31 de março de 2021, considerando os impactos (i) da realização da Oferta:
Após a Oferta
(em R$, exceto percentagens)
Preço por Ação(1) ..................................................................................................................
Valor patrimonial contábil por ação ordinária em 31 de março de 2021(2) ..............................
Aumento do valor contábil patrimonial líquido por ação ordinária
atribuído aos atuais acionistas ...........................................................................................
Valor patrimonial contábil por ação ajustado para refletir a Oferta.........................................
Diluição do valor patrimonial contábil por ação ordinária para os novos investidores(3) .........
Percentual de diluição dos novos investidores(4) .............................................................
(1)
(2)

(3)

(4)

23,50
3,22
6,65
9,88
13,62
58%

Calculado com base no Preço por Ação de R$23,50.
Preço ponderado médio de todas as opções em aberto na data deste Prospecto. Considera o número total das ações de emissão da
Companhia em 31/03/2021, ajustado para considerar o impacto do desdobramento de ações e aumento de capital aprovados em AGE e
RCA, respectivamente, em 13/05/2021 e 18/06/2021. Para mais informações, ver seção “Histórico do Preço de Emissão de Ações” na
página 92 deste Prospecto.
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.

O Preço por Ação a ser pago pelos investidores no contexto da Oferta não guarda relação com o
valor patrimonial das ações ordinárias 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 39 deste Prospecto.
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Plano de Opção de Compra de Ações
Na data deste Prospecto, a Companhia possui um plano de opção de compra de ações vigente,
que foi aprovado em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 13 de maio de 2021 (o “Plano”).
De acordo com suas disposições, são elegíveis a receber opções de compra de ações de nossa
emissão (“Opções” ou “Ações”), nos termos do Plano, os administradores e empregados em
posição de comando ou gerencial da Companhia e suas controladas (“Pessoas Elegíveis”).
Ressalta-se que os membros do Conselho de Administração não fazem parte do Plano. Cada
Pessoa Elegível celebrará um Contrato de Opção (conforme definido no Plano) com a Companhia
para formalizar a outorga de opção, observado o disposto no Plano e no Programa (conforme
definido no Plano) a que se referir.
O Plano é administrado pelo Conselho de Administração da Companhia. O Conselho de
Administração, na medida em que for permitido por lei e pelo Estatuto Social da Companhia, terá
amplos poderes para tomar todas medidas necessárias e adequadas para a administração do
Plano, incluindo: (a) a criação e a aplicação de normas gerais relativas à outorga de Opções, nos
termos do Plano, e a solução de dúvidas de interpretação do Plano; (b) a criação de Programas,
que poderão determinar termos e condições específicos para cada grupo de Outorgados; (c) a
eleição dos administradores e empregados em posição de comando ou gerencial da Companhia e
suas Controladas em favor dos quais a Companhia outorgar uma ou mais Opções (“Outorgados”) e
a autorização para outorgar Opções em seu favor, estabelecendo todas as condições das Opções
a serem outorgadas, bem como a modificação de tais condições quando necessário ou
conveniente; (d) a aprovação dos Contratos de Opção a serem celebrados entre a Companhia e
cada um dos Outorgados, observadas as determinações do Plano; e (e) emissão de novas ações
de nossa emissão dentro do limite do capital autorizado ou a autorização para alienação de ações
de nossa emissão em tesouraria, para satisfazer o exercício de Opções a serem outorgadas nos
termos do Plano e dos Contratos de Opção.
O Conselho de Administração terá amplos poderes para modificar termos e condições dos
Programas e dos Contratos de Opção, exceto quando tais termos e condições afetarem
negativamente os direitos dos Outorgados já estabelecidos nos Programas e Contratos de Opção
celebrados, para os quais dependerá de mútuo acordo entre as partes. No exercício de sua
competência, o Conselho de Administração estará sujeito apenas aos limites estabelecidos em lei,
na regulamentação aplicável, no Estatuto Social da Companhia e no Plano, ficando claro que o
Conselho de Administração poderá tratar de maneira diferenciada os administradores, conselheiros
e empregados em posição de comando ou gerencial da Companhia que se encontrem em situação
similar, não estando obrigado, por qualquer regra de isonomia ou analogia, a estender a todos as
condições que entenda aplicável apenas a algum ou alguns indivíduos (desde que sejam
preservados os direitos já concedidos aos Outorgados e os princípios básicos do Plano). O
Conselho de Administração poderá, ainda, estabelecer tratamento especial para casos
excepcionais durante a eficácia de cada direito de Opção, desde que sejam preservados os direitos
já concedidos aos Outorgados e os princípios básicos do Plano. Tal disciplina excepcional não
constituirá precedente invocável por outros Outorgados. As deliberações do Conselho de
Administração têm força vinculante para a Companhia relativamente a todas as matérias
relacionadas com o Plano.
Os Programas a serem aprovados pelo Conselho de Administração deverão definir, entre outros
temas, os Outorgados, o número de Ações Próprias adquiridas e Opções outorgadas, e sua
distribuição entre os Outorgados, o preço de aquisição e o preço de exercício, a data de vigência e
as demais regras específicas de cada Programa, observados os termos e condições gerais
estabelecidos no Plano. O Conselho de Administração poderá agregar novos Outorgados aos
Programas em curso, observado que a indicação de um Outorgado para um determinado
Programa não implica sua indicação como Outorgado em qualquer outro Programa futuro. Sempre
que julgar conveniente, o Conselho de Administração da Companhia elegerá os Outorgados em
favor dos quais serão outorgadas Opções nos termos do Plano e dos Programas a serem
aprovados pelo Conselho de Administração, estabelecendo também os prazos e condições de
exercício das Opções e impondo quaisquer outras condições relativas a tais Opções.
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A outorga de Opções nos termos do Plano será regulada pelos Programas e pelos Contratos de
Opção a serem celebrados entre a Companhia e os Outorgados, os quais deverão especificar, sem
prejuízo de outras condições determinadas pelo Conselho de Administração, conforme o caso e
observado o disposto no Plano: (i) a quantidade e preço das Ações Próprias a serem adquiridas
pelo Outorgado; (ii) a quantidade de Opções objeto da outorga; (iii) os termos e condições para
aquisição do direito ao exercício da Opção; (iv) o prazo final para exercício da Opção; e (v) o preço
de exercício e condições de pagamento.
Os Contratos de Opção serão individualmente elaborados para cada Outorgado, podendo o
Conselho de Administração estabelecer termos e condições diferenciados para cada Contrato de
Opção, sem necessidade de aplicação de qualquer regra de isonomia ou analogia entre os
Outorgados, mesmo que se encontrem em situações similares ou idênticas, desde que sejam
preservados os direitos já concedidos aos Outorgados. O direito de adquirir as Ações Próprias e as
Opções outorgadas nos termos do Plano são pessoais e intransferíveis, não podendo o Outorgado,
em hipótese alguma, transferir as Opções, nem os direitos e obrigações a elas inerentes, para
qualquer terceiro (ressalvada a opção de compra a Companhia e/ou determinados acionistas,
estabelecida no Acordo de Acionistas com Outorgados (conforme definido abaixo), opção essa que
será cancelada caso a Companhia realize o IPO.
O número total de Ações que poderão ser adquiridas no âmbito do Plano (incluindo as Ações Próprias)
não excederá 5% (cinco por cento) do capital social total da Companhia em bases totalmente diluídas
nesta data, equivalente a 2.938.605 (dois milhões, novecentas e trinta e oito mil, seiscentas e cinco)
Ações, computando- se nesse cálculo todas as Opções a serem outorgadas nos termos do Plano e dos
Programas a serem criados pelo Conselho de Administração, exercidas ou não, exceto aquelas que
tenham sido extintas sem terem sido exercidas (e que voltarão a ficar disponíveis para novas outorgas),
contanto que o número total de Ações emitidas ou passíveis de serem emitidas nos termos do Plano
esteja sempre dentro do limite do capital autorizado da Companhia.
Os Outorgados poderão adquirir as Ações Próprias nos termos a serem definidos nos Programas e
nos Contratos de Opção. Os direitos de aquisição de Ações Próprias que não forem exercidos
dentro do respectivo período estipulado nos Programas e nos Contratos de Opção, ficarão extintos
de pleno direito, sem acumulação para o período seguinte.
Uma vez adquiridas as Ações, e como condição para tanto, os Outorgados deverão aderir a um acordo
de acionistas a ser celebrado pelos Outorgados, determinados acionistas e a Companhia, cuja minuta
integrará o Contrato de Opção (“Acordo de Acionistas com Outorgados”). Para mais informações a
respeito do Acordo de Acionistas com Outorgados, veja a Seção 15.5 do Formulário de Referência na
página 635 deste Prospecto.
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A tabela abaixo apresenta todas as opções válidas abrangidas no âmbito do Plano, considerando
um preço de exercício das opções no âmbito do Plano de R$23,50 e os efeitos hipotéticos do
exercício/emissão de todas as opções e/ou ações no âmbito do Plano de acordo com seus preços
de exercício:
Após a Oferta
(em R$, exceto percentagens)
Preço por Ação(1)..................................................................................................................
Valor patrimonial contábil por ação em 31 de março de 2021(2)..............................................
Valor patrimonial contábil por Ação em 31 de março de 2021 considerando a
Oferta e o exercício da totalidade das opções abrangidas no âmbito do Plano ...................
Aumento do valor patrimonial contábil líquido por ação atribuída aos atuais acionistas
considerando a Oferta e o exercício da totalidade das opções abrangidas
no âmbito do Plano .............................................................................................................
Valor patrimonial contábil por ação ajustado para refletir a Oferta..........................................
Diluição do valor patrimonial contábil por ação para os novos investidores da Oferta
considerando a Oferta e o exercício da totalidade das opções abrangidas no âmbito
do Plano .............................................................................................................................
Percentual de diluição imediata resultante da Oferta e do exercício
da totalidade das opções abrangidas no âmbito dos Planos ........................................
(1)
(2)

23,50
3,22
9,70

6,48
9,88

13,80
59%

Com base no Preço por Ação de R$23,50.
Preço ponderado médio de todas as opções em aberto na data deste Prospecto. Considera o número total das ações de emissão da
Companhia em 31/03/2021, ajustado para considerar o impacto do desdobramento de ações e aumento de capital aprovados em AGE e
RCA, respectivamente, em 13/05/2021 e 18/06/2021. Para mais informações, ver seção “Histórico do Preço de Emissão de Ações” na
página 92 deste Prospecto.

Para mais informações sobre os Planos de Opções e o Plano de Remuneração em Ações, veja os
itens “13.4 - Plano de Remuneração Baseado em Ações do Conselho de Administração e Diretoria
Estatutária” e “14.3 - Descrição da política de remuneração dos empregados”, do Formulário de
Referência da Companhia, anexo a este Prospecto.
Histórico do Preço de Emissão de Ações
O quadro abaixo apresenta informações sobre o capital social da Companhia subscrito e/ou
adquirido nos últimos cinco:
Quantidade de Ações
Ordinárias

Valor Total (R$)

Valor por Ação (R$)

Aumento de capital e exercício de
opções de compra de ações

35.010

160.345,8

4,58

13.05.2021

Desdobramento

28.249.338

28.249.338,00

1,00

30.05.2020

Aumento de Capital e Incorporação

3.675.510

3.675.510,00

1,00

20.02.2020

Aumento de Capital

10.529.000

10.529.000,00

1,00

21.01.2019

Aumento de Capital e Incorporação

1.889.229

1.889.229,00

1,00

01.04.2018

Aumento de Capital

9.739.000

9.739.000,00

1,00

Data

Natureza da Operação

18.06.2021
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ANEXOS
ESTATUTO SOCIAL DA COMPANHIA
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COMPANHIA REALIZADA EM 13 DE
MAIO DE 2021 QUE APROVOU A REALIZAÇÃO DA OFERTA
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 19 DE JULHO DE
2021 QUE APROVOU O PREÇO POR AÇÃO E O AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL
DECLARAÇÃO DA COMPANHIA NOS TERMOS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM 400
DECLARAÇÃO DO COORDENADOR LÍDER NOS TERMOS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO
CVM 400
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INTERMEDIÁRIAS, INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS DA
COMPANHIA AUDITADAS PARA O PERÍODO DE TRÊS MESES FINDO EM 31 DE MARÇO
DE 2021
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS E INDIVIDUAIS DA COMPANHIA
AUDITADAS PARA OS EXERCÍCIOS SOCIAIS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020, 2019
E 2018
FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA COMPANHIA NOS TERMOS DA INSTRUÇÃO CVM 480
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DESKTOP – SIGMANET COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA S.A.
CNPJ/ME nº 08.170.849/0001-15
NIRE 35.3.0056526-6

ESTATUTO SOCIAL
CAPÍTULO I – DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO

Artigo 1°.

A DESKTOP – SIGMANET COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA S.A. (“Companhia”)

é uma sociedade por ações de capital aberto, regida pelo presente estatuto social (“Estatuto”) e
pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis, incluindo a Lei nº 6.404/76, conforme alterada
(“Lei das S.A.”).
Parágrafo Único. Com o ingresso da Companhia no Novo Mercado da B3 S.A. - Brasil, Bolsa,
Balcão (“B3”), sujeitam-se a Companhia, seus acionistas, incluindo acionistas controladores,
administradores e membros do conselho fiscal, quando instalado, às disposições do
Regulamento do Novo Mercado (“Regulamento do Novo Mercado”).

Artigo 2°.

A Companhia tem por objeto social a exploração de atividades de (a) serviços

de comunicação multimídia – SCM; (b) serviços de telefonia fixa comutada – STFC;
(c) operadora de televisão por assinatura por cabo – SeAC; (d) serviços de telecomunicações
sem fio não especificados; (e) provedor de acesso às redes de comunicações; (f) comércio
atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação;
(g) construção de estações e redes de telecomunicações; (h) reparação e manutenção de
equipamentos de comunicação; (i) instalação e manutenção elétrica; (j) aluguel de outras
máquinas e equipamentos comerciais e industriais, sem operador; (k) atividades de cobrança
extrajudicial e informações cadastrais; (l) provedor de Voz sobre protocolo internet – VOIP;
(m) suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação; (n) tratamento
de dados, provedor de serviços de aplicação e serviços e hospedagem na internet; (o) portais,
provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet; e (p) prestação de serviços
de escritório e apoio administrativo.

Artigo 3°.

A Companhia tem sede e foro na Cidade de Sumaré, Estado de São Paulo, na

Estrada Municipal Teodor Condiev, nº 970, 13º andar, Edifício Veccon Prime Center, CEP 13171105, podendo, por deliberação da Diretoria, abrir, transferir ou extinguir filiais, agências,
departamentos, escritórios, depósitos ou quaisquer outros estabelecimentos para a realização
das atividades da Companhia em qualquer parte do território nacional.

Artigo 4°.

A Companhia tem prazo indeterminado de duração.
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CAPÍTULO II – CAPITAL SOCIAL E AÇÕES

Artigo 5°.

O capital social, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional

é de R$ 74.981.084,61 (setenta e quatro milhões, novecentos e oitenta e um mil, oitenta e quatro
reais e sessenta e um centavos), dividido em 56.533.686 (cinquenta e seis milhões, quinhentas
e trinta e três mil, seiscentas e oitenta e seis) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem
valor nominal.
Parágrafo 1 º É vedado à Companhia a emissão de ações preferenciais ou partes
beneficiárias.
Parágrafo 2 º O capital social será representado exclusivamente por ações ordinárias e cada
ação ordinária confere a seu titular o direito a um voto nas deliberações da Assembleia Geral.
Parágrafo 3 º 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.
Parágrafo 4 º 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.

Artigo 6°.

A Companhia fica autorizada a aumentar o seu capital social, por deliberação do

Conselho de Administração e independente de reforma estatutária, com a observância do
disposto no presente Estatuto, até o limite total de 115.000.000 (cento e quinze milhões) de
ações, a ser ajustado para refletir quaisquer desdobramentos ou grupamentos de ações (“Capital
Autorizado”).
Parágrafo 1 º Dentro do limite do Capital Autorizado neste Artigo, o Conselho de Administração
fixará o número, preço e prazo de integralização e as demais condições para a emissão de
ações.
Parágrafo 2 º 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.
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Artigo 7°.

A emissão de novas ações, debêntures conversíveis em ações ou bônus de

subscrição 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 das 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 8°.

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 9°.

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.
Parágrafo 1 º A Assembleia Geral será convocada pelo Presidente do Conselho de
Administração ou pelo Vice-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 convocação ser feita nos termos da lei.
Parágrafo 2 º As deliberações da Assembleia Geral serão tomadas por maioria absoluta dos
votos dos acionistas presentes na assembleia, não se computando os votos em branco,
ressalvadas as exceções previstas em lei e observado o disposto neste Estatuto Social.
Parágrafo 3 º 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.
Parágrafo 4 º 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.
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Artigo 10.

Assembleia Geral será instalada e presidida pelo Presidente do Conselho de

Administração ou, na sua ausência ou impedimento deste, pelo Vice-Presidente do Conselho de
Administração, ou, na falta destes, por outro Conselheiro indicado pela maioria dos acionistas
presentes. O Presidente da Assembleia Geral indicará até 2 (dois) Secretários.

Artigo 11.

Ressalvadas as exceções previstas em lei e observado o disposto neste Estatuto

Social, a Assembleia Geral será instalada, em primeira convocação, com a presença de
acionistas que representem no mínimo 25% (vinte e cinco por cento) do capital social e, em
segunda convocação, com qualquer número.
Parágrafo Único. O acionista poderá ser representado na Assembleia Geral por procurador
constituído há menos de 1 (um) ano, que seja acionista, administrador da Companhia, advogado,
instituição financeira ou administrador de fundo de investimento que represente os condôminos.
Seção II – Competência

Artigo 12.

Sem prejuízo de outras atribuições previstas em lei e regulamentos aplicáveis, e

por este Estatuto Social, compete à Assembleia Geral:

(a)

tomar as contas dos administradores, bem como examinar, discutir e aprovar as
demonstrações financeiras;

(b)

alterar o Estatuto Social da Companhia;

(c)

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

(d)

eleger e destituir os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal,
quando e se instalado;

(e)

fixar a remuneração global anual dos administradores, assim como a dos membros
do Conselho Fiscal, quando e se instalado;

(f)

deliberar sobre transformação de tipo societário, fusão, cisão, incorporação
(inclusive de ações), ou outra reorganização societária envolvendo a Companhia;

(g)

deliberar sobre qualquer procedimento de liquidação, extinção ou dissolução da
Companhia ou cessação do estado de liquidação da Companhia;

(h)

deliberar sobre declaração ou pedido de falência, pedido de recuperação judicial ou
extrajudicial da Companhia;
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(i)

aprovar redução do capital social da Companhia, bem como recompra, resgate,
amortização, desdobramento, grupamento ou cancelamento de valores mobiliários,
sem prejuízo do disposto na alínea ‘k’ deste artigo;

(j)

aprovar a criação ou alteração de planos de concessão de ações ou de outorga de
opção de compra de ações aos administradores e empregados da Companhia ou
de suas controladas;

(k)

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, sem prejuízo do disposto na alínea ‘n’ do artigo 23 abaixo;

(l)

deliberar sobre a dispensa da realização de oferta pública de aquisição de ações
em caso de saída voluntária do Novo Mercado;

(m)

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 objetos de suspensão;

(n)

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

(o)

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

Parágrafo 1º
(a)

Para fins da alínea (l) acima:

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, nos termos do Regulamento do Novo Mercado;

(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.
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Parágrafo 2º

A Companhia não concederá financiamentos ou garantias para os acionistas,

membros de seu Conselho de Administração ou Conselho Fiscal (quando instalado) ou seus
Diretores.

Artigo 13.

O presidente da Assembleia Geral não computará qualquer voto proferido em

violação ao presente Estatuto Social ou a qualquer acordo de acionistas que possa estar
devidamente arquivado na sede da Companhia, sob pena de responsabilidade pessoal.
CAPÍTULO IV –ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA
Seção I – Disposições Comuns aos Órgãos da Administração

Artigo 14.

A Companhia será administrada pelo Conselho de Administração e pela

Diretoria, sendo que os cargos de Presidente do Conselho da Administração e de Diretor
Presidente ou principal executivo da Companhia não poderão ser acumulados pela mesma
pessoa.

Artigo 15.

Ressalvado o disposto no presente Estatuto Social, qualquer dos órgãos de

administração se reúne validamente com a presença da maioria de seus respectivos membros e
delibera pelo voto da maioria dos presentes.
Parágrafo Único. Só é dispensada a convocação prévia da reunião do Conselho de
Administração e da Diretoria como condição de sua validade se presentes todos os seus
membros. As reuniões do Conselho de Administração e da Diretoria poderão ser realizadas
presencialmente ou por meio de teleconferência, videoconferência ou outros meios de
comunicação. Tal participação será considerada presença pessoal em referida reunião. Caso
não estejam fisicamente presentes, os membros do Conselho de Administração e da Diretoria
poderão 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 fax, correio eletrônico ou por qualquer outro meio de comunicação, bem como
por sistema de áudio ou videoconferência ou outros meios semelhantes, desde que permitam a
identificação e participação efetiva na reunião, de forma que os participantes consigam
simultaneamente ouvir uns aos outros.

Artigo 16.

A remuneração global do Conselho de Administração e da Diretoria será

anualmente fixada pela Assembleia Geral, cabendo ao Conselho de Administração deliberar
sobre a distribuição entre seus membros e entre os membros da Diretoria.

Artigo 17.

Os membros do Conselho de Administração, da Diretoria e do Conselho Fiscal

(quando instalado), efetivos e suplentes (quando aplicável), serão investidos nos respectivos
cargos mediante assinatura de termo de posse, lavrado em livro próprio, que deve contemplar
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sua sujeição à cláusula compromissória referida no Artigo 46 deste Estatuto Social.
Parágrafo Único. A posse dos membros do Conselho de Administração, da Diretoria e do
Conselho Fiscal (quando aplicável) sujeita-se, ainda, à assinatura de termo de adesão às
Políticas da Companhia, bem como ao atendimento dos requisitos legais aplicáveis.

Artigo 18.

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 de fazer consignar, em ata
de reunião do Conselho de Administração ou da Diretoria, a natureza e a extensão do seu
impedimento.

Artigo 19.

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.
Parágrafo 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 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.
Parágrafo 2º

Caso seja condenado, por decisão judicial, arbitral ou administrativa transitada

em julgado ou da qual não caiba mais recurso, em virtude de atos descritos no parágrafo anterior,
o Beneficiário deverá ressarcir a Companhia de todos os custos e despesas incorridos com a
assistência jurídica, nos termos da legislação em vigor.
Parágrafo 3º

As condições e as limitações da indenização objeto do presente 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
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Artigo 20.

O Conselho de Administração será composto por, 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. Na Assembleia Geral que tiver por
objeto deliberar sobre 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. A Assembleia Geral não elegerá suplentes para os membros do Conselho de
Administração.
Parágrafo 1 º 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
Regulamento do Novo Mercado, 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 Artigo 141, §§ 4º e 5º da Lei das S.A., na hipótese de haver acionista controlador
(“Conselheiros Independentes”).
Parágrafo 2 º Quando, em decorrência do cálculo do percentual referido no §1º deste Artigo, o
resultado gerar um número fracionário, a Companhia deve proceder ao arredondamento para o
número inteiro imediatamente superior.
Parágrafo 3 º Findo o mandato, os membros do Conselho de Administração permanecerão no
exercício de seus cargos até a investidura dos novos membros eleitos.
Parágrafo 4 º O membro do Conselho de Administração deverá ter reputação ilibada não
podendo ser eleito, salvo dispensa da Assembleia Geral, se: (i) atuar como administrador,
conselheiro, consultor, advogado, auditor, executivo, empregado ou prestador de serviços em
sociedades que se envolvam em atividades que possam ser consideradas concorrentes da
Companhia; 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
§5º deste Artigo.
Parágrafo 5 º 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.
Parágrafo 6 º No caso de vacância do cargo de membro do Conselho de Administração, o
substituto será nomeado pelos conselheiros remanescentes. O conselheiro nomeado servirá até
a primeira assembleia geral, a qual deverá eleger um novo membro para o cargo vago de
maneira a completar o prazo de gestão do substituído. Na hipótese de vacância permanente do
Presidente, o Conselho de Administração se reunirá em até 60 (sessenta) dias a partir da data
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de vacância para a nomeação do novo Presidente do Conselho de Administração.

Artigo 21.

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 tais membros, ou sempre que ocorrer
renúncia ou vacância naqueles cargos.
Subseção II – Reuniões

Artigo 22.

O Conselho de Administração reunir-se-á sempre que convocado por seu

Presidente ou Vice-Presidente, 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.
Parágrafo 1 º 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 Vice-Presidente do Conselho de Administração, a cada membro do Conselho de
Administração, com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência, e com indicação da data, hora,
lugar, ordem do dia detalhada e documentos a serem discutidos naquela reunião. Qualquer
Conselheiro poderá, mediante solicitação escrita ao Presidente, solicitar que uma reunião seja
convocada ou que itens sejam incluídos na ordem do dia. A não convocação por parte do
Presidente ou do Vice-Presidente de qualquer reunião solicitada por qualquer membro do
Conselho de Administração em até 3 (três) dias consecutivos da data de recebimento da
solicitação por qualquer membro do Conselho de Administração possibilita que qualquer outro
membro do Conselho de Administração convoque a reunião solicitada.
Parágrafo 2 º O Presidente do Conselho de Administração presidirá as reuniões do Conselho
de Administração, ressalvadas as hipóteses de ausência ou impedimento temporário, previstas
no parágrafo 6º abaixo.
Parágrafo 3 º Cada Conselheiro terá direito a 1 (um) voto nas deliberações do Conselho de
Administração, sendo que as deliberações do Conselho de Administração serão tomadas por
maioria de seus membros presentes na reunião.
Parágrafo 4 º Nas deliberações do Conselho de Administração, será atribuído ao Presidente
do órgão o voto de qualidade, no caso de empate na votação.
Parágrafo 5 º 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.
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Parágrafo 6 º Na hipótese de ausência ou impedimento temporário do Presidente, as funções
do Presidente serão exercidas pelo Vice-Presidente do Conselho de Administração.
Parágrafo 7 º 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 do Conselho, indicado por escrito, o
qual, além do seu próprio voto, expressará o voto do membro ausente ou temporariamente
impedido (exceto no caso em que o impedimento temporário seja em razão de conflito de
interesse, situação em que o conselheiro temporariamente impedido não poderá se fazer
representar por outro membro do Conselho).
Parágrafo 8 º 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 23.

Sem prejuízo de outras atribuições previstas em lei e regulamentos aplicáveis, e

por este Estatuto Social, compete ao Conselho de Administração da Companhia:
(a)

fixar a orientação geral dos negócios da Companhia e de suas controladas;

(b)

aprovar e rever o orçamento anual, planos de negócios e o planos plurianuais da
Companhia, bem como quaisquer alterações a estes documentos;

(c)

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;

(d)

eleger e destituir os Diretores da Companhia, bem como definir suas atribuições e
fixar sua remuneração, dentro do limite global da remuneração da administração
aprovado pela Assembleia Geral;

(e)

aprovar transações com partes relacionadas que envolvam, individualmente ou no
agregado de 12 (doze) meses, valor acima de R$1.000.000,00 (um milhão de reais),
com a exclusão de eventuais membros com interesses potencialmente conflitantes;

(f)

fiscalizar a gestão dos administradores da Companhia e de suas controladas;
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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(g)

aprovar, de acordo com o plano aprovado em Assembleia Geral, a implementação
ou alteração de programas de incentivo de remuneração de longo prazo aos
administradores e empregados da Companhia e/ou de suas controladas, bem como
aprovar as respectivas outorgas;

(h)

escolher e substituir os auditores independentes da Companhia e de suas
controladas, bem como convocá-los para prestar os esclarecimentos que entender
necessários sobre qualquer matéria;

(i)

apreciar o Relatório da Administração, as contas dos administradores e as
demonstrações financeiras da Companhia, bem como deliberar sobre sua
submissão à Assembleia Geral;

(j)

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;

(k)

convocar a Assembleia Geral, quando julgar conveniente ou no caso do Artigo 132
da Lei das S.A.;

(l)

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 oferta pública
para aquisição de controle, nos termos estabelecidos em lei;

(m)

dentro do limite do Capital Autorizado, conforme previsto no §2º do Artigo 6º deste
Estatuto Social, (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 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;
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(n)

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;

(o)

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;

(p)

aprovar a contratação de obrigações de qualquer natureza (com exceção de
empréstimos, financiamentos e linhas de crédito, para os quais deverá ser
observado o disposto no item “(q)” abaixo), bem como a celebração de qualquer
contrato, cujo valor seja superior a R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais)
(considerado o ato isoladamente ou um conjunto de atos de mesma natureza e
realizados num mesmo exercício social), exceto em relação a contratos celebrados
com clientes;

(q)

exceto se realizado dentro do curso normal dos negócios, aprovar qualquer
endividamento financeiro, emissão de debêntures, certificados de recebíveis, notas
promissórias, ou quaisquer instrumentos de dívida da Companhia que excedam o
valor de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), em operação única ou sucessivas
realizados num mesmo exercício social;

(r)

aprovar todo e qualquer investimento em bens de capital (CAPEX) ou despesas
operacionais (OPEX) da Companhia, que superem o valor de R$ 5.000.000,00
(cinco milhões de reais) acima do orçamento aprovado para determinado exercício
social, em operação única ou sucessivas realizados num mesmo exercício social;

(s)

aprovar a constituição de ônus e outorga de garantias reais ou fidejussórias relativas
a obrigações da Companhia, cujo valor (considerado o ato isoladamente ou um
conjunto de atos de mesma natureza e realizados num mesmo exercício social) seja
superior a R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais);

(t)

aprovar a venda, aquisição, transferência, oneração, ou outra forma de alienação,
pela Companhia, de bem do ativo permanente, exceto participações societárias, da
Companhia, cujo valor supere R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), em operação
única ou sucessivas realizadas num mesmo exercício social;

(u)

aprovar a constituição de sociedade, aquisição, alienação ou oneração pela
Companhia de participação no capital social de outras sociedades, associações
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e/ou joint ventures, incluindo a constituição de sociedades com terceiros;
(v)

manifestar-se previamente à Assembleia Geral a respeito de qualquer operação
societária, incluindo cisão, fusão e/ou incorporação (de ações e/ou de sociedades)
envolvendo a Companhia;

(w)

aprovar a celebração ou homologação de qualquer acordo judicial, pela Companhia
e/ou por qualquer de suas controladas, cujo valor supere R$1.000.000,00 (um
milhão de reais) por acordo;

(x)

aprovar a negociação e celebração pela Companhia de qualquer tipo de acordo,
parceria, contrato, termo ou serviço com qualquer Autoridade Governamental, cujo
valor (considerado o ato isoladamente ou um conjunto de atos de mesma natureza
e realizados num mesmo exercício social) seja superior a R$ 5.000.000,00 (cinco
milhões de reais);

(y)

aprovar a contratação da instituição prestadora dos serviços de escrituração de
ações;

(z)

elaborar e divulgar parecer fundamentado abrangendo opinião favorável ou
contrária à aceitação de 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;

(aa)

aprovar seu próprio regimento interno e o regimento interno da Diretoria e de todos
os Comitês, se houver;

(bb)

deliberar previamente sobre a apresentação, pela Companhia e/ou pelas
Controladas da Companhia, de pedido de falência ou recuperação judicial,
extrajudicial ou procedimento similar;

(cc)

manifestar-se previamente a respeito de qualquer aumento ou redução do capital
social, bem como da emissão de novas ações ou quotas e/ou quaisquer valores
mobiliários conversíveis em ações ou quotas, conforme o caso, de emissão da
Companhia;
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(dd)

aprovar a criação de comitês de assessoramento não estatutários, destinados a
auxiliar os respectivos membros do Conselho de Administração, bem como definir
a respectiva composição, periodicidade e atribuições específicas;

(ee)

estruturar um processo e avaliação do Conselho de Administração, de seus Comitês
e da Diretoria;

(ff)

ajuizar qualquer processo contra qualquer Autoridade Governamental que não
tenha como fundamento tese amplamente reconhecida na jurisprudência aplicável;
e

(gg)

aprovar o voto da Companhia em qualquer deliberação societária relativa às
controladas ou coligadas da Companhia envolvendo (i) matérias elencadas no
Artigo 12, itens “(b)”, “(d)”, “(e)”, “(f)”, ‘(g)”, “(h)” e “(i)”; (ii) matérias elencadas neste
Artigo 23, itens “(b)”, “(d)”, “(e)”, “(x)”; (iii) a contratação de obrigações de qualquer
natureza (com exceção de empréstimos, financiamentos e linhas de crédito, para
os quais deverá ser observado o disposto no item “(iv)” abaixo), bem como a
celebração de qualquer contrato, cujo valor seja superior a R$ 1.000.000,00 (um
milhões de reais) (considerado o ato isoladamente ou um conjunto de atos de
mesma natureza e realizados num mesmo exercício social), exceto em relação a
contratos celebrados com clientes; (iv) exceto se realizado dentro do curso normal
dos negócios, qualquer endividamento financeiro, emissão de debêntures,
certificados de recebíveis, notas promissórias, ou quaisquer instrumentos de dívida
da Companhia que excedam o valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais),
em operação única ou sucessivas realizados num mesmo exercício social; e
(v) qualquer aumento do capital social, bem como da emissão de novas ações ou
quotas e/ou quaisquer valores mobiliários conversíveis em ações ou quotas,
conforme o caso, de emissão das controladas.
CAPÍTULO V – DIRETORIA E COMITÊS DE ASSESSORAMENTO
Seção I – Diretoria
Subseção I – Composição

Artigo 24.

A Diretoria é o órgão de representação e direção executiva da Companhia,

cabendo-lhe, dentro da orientação traçada pelo Conselho de Administração, a condução dos
negócios sociais, podendo e devendo praticar os atos necessários a tal fim.

Artigo 25.

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 9 (nove)
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membros, acionistas ou não, residentes no país, sendo 1 (um) Diretor Presidente, 1 (um) Diretor
de Relações com Investidores, 1 (um) Diretor Financeiro e os demais, se eleitos, terão suas
atribuições designadas pelo Conselho de Administração. Os cargos de Diretor Presidente,
Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores são de preenchimento obrigatório e
os demais de preenchimento facultativo. Os Diretores poderão acumular cargos.
Subseção II – Eleição e Destituição

Artigo 26.

Os membros da Diretoria serão eleitos pelo Conselho de Administração da

Companhia com 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.
Parágrafo Único. Os Diretores ficarão dispensados de prestar caução.
Subseção III – Reuniões

Artigo 27.

Observado o disposto neste Estatuto Social, a Diretoria realizará reuniões

ordinárias e extraordinárias sempre que exigido pelo interesse societário e sempre que
convocadas por quaisquer de seus membros, sendo de responsabilidade do Diretor que for
presidir a reunião estabelecer a ordem do dia para tais reuniões. Todas e quaisquer regras a
respeito das reuniões da Diretoria serão determinadas pela Diretoria.
Parágrafo 1 º As reuniões de Diretoria serão convocadas por qualquer de seus membros, com
antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas. Para que possam se instalar e validamente
deliberar, é necessária a presença de todos os Diretores que estiverem no exercício de seus
cargos. As deliberações serão tomadas pela maioria de seus membros.
Parágrafo 2 º As reuniões de Diretoria serão presididas pelo Diretor Presidente, ou, na sua
ausência ou impedimento temporário, por outro Diretor escolhido entre os presentes. Na hipótese
de vacância permanente do Presidente, o Conselho de Administração se reunirá em até 60
(sessenta) dias a partir da data de vacância para a nomeação do novo Diretor Presidente.
Parágrafo 3 º No caso de ausência ou impedimento temporário de membro da Diretoria, tal
membro ausente ou temporariamente impedido poderá ser representado nas reuniões da
Diretoria por outro membro da Diretoria, indicado por escrito, o qual, além do seu próprio voto,
expressará o voto do membro ausente ou temporariamente impedido.
Parágrafo 4 º Ao término da reunião, deverá ser lavrada ata, a qual deverá ser assinada por
todos os Diretores presentes à reunião e transcrita no Livro de Registro de Atas das Reuniões
da Diretoria da Companhia.
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Subseção IV – Competência

Artigo 28.

Compete aos Diretores cumprir e fazer cumprir este Estatuto Social, as

deliberações da Assembleia Geral e do Conselho de Administração, e a prática, dentro das suas
atribuições, de todos os atos necessários ao funcionamento regular dos negócios da Companhia
em seu curso normal, observadas as alçadas da Diretoria fixadas pelo Conselho de
Administração e as competências dos demais órgãos societários.

Artigo 29.
(a)

Compete à Diretoria, em reunião, deliberar e decidir sobre:
a preparação das demonstrações financeiras anuais e trimestrais, para submissão
ao Conselho de Administração, bem como, se for o caso, demonstrações ou
balancetes emitidos em menor periodicidade;

(b)

a escrituração dos livros e registros contábeis, tributários e societários da
Companhia;

(c)

a submissão, anualmente, do 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;
(d)

a proposição ao Conselho de Administração do orçamento anual, o plano de
negócios e o plano plurianual da Companhia;

(e)

a abertura e o fechamento de filiais; e

(f)

qualquer assunto que não seja de competência privativa da Assembleia Geral ou
do Conselho de Administração.

Parágrafo 1 º Compete a cada um dos diretores, individualmente e de forma geral, ademais
de implementar as deliberações das Assembleias Gerais e do Conselho de Administração:
(a)

administrar os negócios sociais em geral e praticar, para tanto, todos os atos
necessários ou convenientes, ressalvados aqueles para os quais seja por lei ou pelo
presente Estatuto Social atribuída a competência à Assembleia Geral ou ao
Conselho de Administração; e

(b)

realizar todas as operações e praticar todos os atos de administração necessários
à consecução dos objetivos de seu cargo, de acordo com a orientação geral dos
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negócios estabelecida pelo Conselho de Administração, observadas as restrições
legais e as disposições estabelecidas neste Estatuto Social.
Parágrafo 2 º Compete individualmente ao Diretor Presidente: (i) coordenar as atividades
relacionadas com o planejamento geral da Companhia; (ii) presidir as reuniões da Diretoria; (iii)
exercer a supervisão geral das competências e atribuições da Diretoria; (iv) manter os membros
do Conselho de Administração informados sobre as atividades da Companhia e o andamento
de suas operações; e (v) exercer outras atividades que lhe forem atribuídas pelo Conselho de
Administração.
Parágrafo 3 º Compete individualmente 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) desempenhar as outras atribuições que lhe forem, de tempos em tempos,
determinadas pelo Diretor Presidente; e (iv) representar isoladamente a Companhia perante os
órgãos de controle e demais instituições que atuam no mercado de capitais (incluindo CVM,
Banco Central do Brasil, B3, instituição escrituradora das ações de emissão da Companhia,
entidades administradoras de mercados de balcão organizados), competindo-lhe 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;
Parágrafo 4 º Compete individualmente ao Diretor Financeiro: (i) coordenar, administrar,
dirigir e supervisionar a área financeira, jurídica, de recursos humanos e de administração
financeira da Companhia; (vi) dirigir e orientar a elaboração do orçamento; (vii) dirigir e orientar
as atividades de tesouraria da Companhia, incluindo a captação e administração de recursos;
(viii) estabelecer e supervisionar o relacionamento da Companhia com instituições financeiras
nacionais e estrangeiras, autoridades administrativas de controle do sistema financeiro e do
mercado de valores mobiliários, autoridades fiscais, autoridades aduaneiras e autoridades
previdenciárias; (ix) planejar a elaboração do orçamento consolidado, e se necessário do plano
de negócios e orçamento plurianual da Companhia; (x) supervisionar e administrar as áreas ou
funções de controles e projeções financeiras, de gerenciamento de riscos, consolidando e
reportando os resultados da Companhia e de suas subsidiárias; e (xi) desempenhar as outras
atribuições que lhe forem, de tempos em tempos, determinadas pelo Conselho de
Administração;
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Parágrafo 5 º Competem aos Diretores sem designação específica auxiliar o Diretor
Presidente, o Diretor Financeiro e o Diretor de Relações com Investidores na coordenação,
administração, direção e supervisão dos negócios da Companhia, de acordo com as atribuições
que lhe forem, de tempos em tempos, determinadas pelo Conselho de Administração.
Subseção V - Representação

Artigo 30.

Observadas as alçadas da Diretoria fixadas pelo Conselho de Administração e

as competências dos demais órgãos societários, a Companhia será sempre representada, em
juízo ou fora dele, (i) por 2 (dois) Diretores em conjunto, sendo um deles o Diretor Financeiro;
ou (ii) por 1 (um) Diretor em conjunto com 1 (um) procurador devidamente constituído e com
poderes específicos; 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.

Artigo 31.

Todas as procurações serão outorgadas pela assinatura de 2 (dois) Diretores,

agindo em conjunto, sendo um deles necessariamente o Diretor Presidente ou o Diretor
Financeiro da Companhia, 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.

Artigo 32.

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, tais como
fianças, avais, endossos ou quaisquer garantias em favor de terceiros, exceto se para fins de
atendimento aos interesses sociais forem previamente aprovados pela Assembleia Geral ou
pelo Conselho de Administração da Companhia, nos termos do presente Estatuto Social e da
Lei das S.A..
Seção II – Comitês de Assessoramento

Artigo 33.

O Conselho de Administração, para melhor desempenho de suas funções,

poderá criar comitês de assessoramento ou grupos de trabalho com objetivos definidos, que
serão compostos por pessoas por ele designadas. Caberá ao Conselho de Administração a
aprovação do regimento interno dos comitês ou grupos de trabalho eventualmente criados, bem
como a eleição de seus membros. Os comitês da Companhia terão somente caráter consultivo
e não terão qualquer poder decisório.
CAPÍTULO VI – CONSELHO FISCAL

Artigo 34.

O Conselho Fiscal da Companhia é órgão de funcionamento não permanente e
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poderá ser instalado por deliberação da Assembleia Geral, ou a pedido de acionistas
representando a porcentagem requerida por lei ou pelos regulamentos da CVM.

Artigo 35.

Quando instalado, o Conselho Fiscal será composto de 3 (três) membros e

suplentes em igual número (acionistas ou não) todos eles qualificados em conformidade com as
disposições legais aplicáveis.
Parágrafo 1 º Os membros do Conselho Fiscal terão o mandato até a primeira Assembleia
Geral Ordinária que se realizar após a sua eleição, podendo ser reeleitos.
Parágrafo 2 º 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, podendo ser destituídos e
reeleitos.
Parágrafo 3 º Os membros do Conselho Fiscal serão substituídos, em suas faltas e
impedimentos, pelo respectivo suplente.
Parágrafo 4 º Ocorrendo a vacância do cargo de membro do Conselho Fiscal, o respectivo
suplente ocupará seu lugar.

Artigo 36.

Quando e se instalado, o Conselho Fiscal se reunirá sempre que necessário,

competindo-lhe todas as atribuições que lhe sejam cometidas por lei.
Parágrafo 1 º 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.
Parágrafo 2 º As deliberações do Conselho Fiscal deverão ser aprovadas por maioria
absoluta de votos, sem prejuízo da prerrogativa fiscalizatória de cada um dos membros. Para
que uma reunião seja instalada, deverá estar presente a maioria dos seus membros.
Parágrafo 3 º 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 37.

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 VII – EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
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E DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

Artigo 38.

O exercício social inicia-se em 1º de janeiro e encerra-se em 31 de dezembro de

cada ano. Ao término de cada exercício social, serão elaboradas as demonstrações financeiras
previstas em lei.
Parágrafo 1º. Além das demonstrações financeiras ao fim de cada exercício social, a Companhia
fará elaborar as demonstrações financeiras trimestrais, com observância dos preceitos legais
pertinentes.
Parágrafo 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 Social e na
Lei das S.A.
Parágrafo 3º. Do resultado do exercício serão deduzidos, antes de qualquer alocação, os
eventuais prejuízos acumulados e a provisão para o imposto de renda e contribuição social.

Artigo 39.

Após realizadas as deduções contempladas no Artigo acima, o lucro líquido

deverá ser alocado da seguinte forma:
(a)

5% (cinco por cento) do lucro líquido do exercício social serão alocados para a
reserva legal, que não excederá a 20% (vinte por cento) do capital social, sendo que
no exercício social em que o saldo da reserva legal acrescido dos montantes das
reservas de capital exceder a 100% (cem por cento) do capital social, não será
obrigatória a destinação de parte do lucro líquido do exercício para a reserva legal;

(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)

a parcela do lucro líquido decorrente de subvenções governamentais para
investimentos deverá ser excluída da base de cálculo do dividendo obrigatório e
destinada para a reserva de incentivos fiscais;

(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 o disposto no Artigo 197 da
Lei das S.A.;

(e)

uma parcela não superior à diferença entre (a) 75% (setenta e cinco por cento) do
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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 (b) 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 mínimo obrigatório não inferior, em cada exercício, a 5%
(cinco por cento) do lucro líquido anual ajustado, na forma prevista pelo Artigo 202
da Lei das S.A.

Parágrafo 1 º O dividendo previsto na alínea (f) do caput deste Artigo não será obrigatório no
exercício social em que a Diretoria informar à Assembleia Geral não ser ele compatível com a
situação financeira da Companhia. O Conselho Fiscal, se em funcionamento, deverá dar parecer
sobre essa 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.
Parágrafo 2 º A partir de 1º de maio de 2025, o saldo remanescente do lucro líquido, calculado
com base no caput deste Artigo, será distribuído aos acionistas como dividendos, assegurada a
distribuição do dividendo mínimo 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.,
automaticamente alterando e substituindo o percentual do dividendo obrigatório previsto na
alínea (f) do caput deste Artigo.
Parágrafo 3 º 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 40.

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

(a)

distribuir dividendos com base em lucros apurados nos balanços semestrais;

(b)

levantar balanços relativos a períodos inferiores a um semestre e distribuir
dividendos 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.;
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(c)

distribuir 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
a integrá-los para todos os efeitos legais.

Artigo 41.

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, parágrafo 2º deste Estatuto Social.

Artigo 42.

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 VIII – ALIENAÇÃO DO CONTROLE ACIONÁRIO E OPA POR
ATINGIMENTO DE PARTICIPAÇÃO RELEVANTE
Seção I – Alienação do Controle Acionário

Artigo 43.

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 oferta pública de aquisição de ações tendo
por objeto as ações de emissão da Companhia de titularidade dos demais acionistas, observando
as condições e os prazos previstos na legislação e na regulamentação em vigor e no
Regulamento do Novo Mercado, de forma a lhes assegurar tratamento igualitário àquele dado
ao alienante.
Seção II – OPA por Atingimento de Participação Relevante

Artigo 44.

Qualquer acionista ou Grupo de Acionistas que atingir, de forma direta ou

indireta, a titularidade de ações de emissão da Companhia ou Outros Direitos de Natureza
Societária, igual ou superior a 25% (vinte e cinco por cento) do capital social (“Participação
Relevante”), tanto por meio de uma única operação, como por meio de diversas operações
(“Novo Acionista Relevante”), deverá efetivar uma oferta pública de aquisição da totalidade das
ações e valores mobiliários conversíveis por ações de titularidade dos demais acionistas da
Companhia, nos termos deste Artigo (“OPA por Atingimento de Participação Relevante”).
Parágrafo 1º

A OPA por Atingimento de Participação Relevante deverá ser: (i) dirigida

indistintamente a todos os acionistas da Companhia; (ii) efetivada em leilão a ser realizado na
B3; e (iii) lançada pelo preço determinado de acordo com o previsto no §2º deste Artigo e
liquidada à vista, em moeda corrente nacional.
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Parágrafo 2º

O preço de aquisição por ação objeto da OPA por Atingimento de Participação

Relevante (“Preço da OPA”) não poderá ser inferior ao maior valor determinado entre: (i) 120%
(cento e vinte por cento) da cotação média das ações nos últimos 90 (noventa) dias; e (ii) 120%
(cento e vinte por cento) do maior valor pago, a qualquer tempo, pela Pessoa Relevante em
qualquer tipo de negociação, em qualquer um dos casos sujeito a ajustes decorrentes de
distribuição de dividendos pela Companhia, reorganizações societárias envolvendo a
Companhia, grupamentos e desdobramentos de ações da Companhia e quaisquer outras
operações que afetem o capital social da Companhia.
Parágrafo 3º

Sem prejuízo do cumprimento das obrigações previstas na regulamentação

aplicável, imediatamente após adquirir ou tornar-se titular de ações de emissão da Companhia
ou Outros Direitos de Natureza Societária, em quantidade igual ou superior a 25% (vinte e cinco
por cento) do capital social, o Novo Acionista Relevante deverá encaminhar uma comunicação
ao Diretor de Relações com Investidores, contendo: (a) as informações previstas no Artigo 12
da Instrução CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada e nos itens “i” até “m” do
inciso I do Anexo II à Instrução CVM nº 361, de 5 de março de 2002, conforme alterada; (b)
informação sobre quaisquer Outros Direitos de Natureza Societária que possua; (c) a
informação sobre a obrigação de efetivar a OPA por Atingimento de Participação Relevante; (d)
a informação do maior preço pago pelo Novo Acionista Relevante nos 12 (doze) meses que
antecederem o atingimento da Participação Relevante, ajustado por eventos societários
ocorridos após a data da transação, tais como a distribuição de dividendos ou juros sobre o
capital próprio, grupamentos, desdobramentos, bonificações, exceto aqueles relacionados a
operações de reorganização societária, acompanhada de demonstração justificada desse
preço; e (e) a informação do preço de aquisição por ação objeto da OPA por Atingimento de
Participação Relevante que o Novo Acionista Relevante se propõe a pagar, observado o §2º
deste Artigo (“Preço Proposto”).
Parágrafo 4º

A efetivação da OPA por Atingimento de Participação Relevante poderá ser

dispensada mediante voto favorável de acionistas reunidos em Assembleia Geral
especialmente convocada para este fim, observadas as seguintes regras:
I.

a Assembleia Geral, se instalada na primeira convocação, deverá contar com a
presença de acionistas que representem, no mínimo, 1/4 (um quarto) do total de
Ações em Circulação e, se instalada em segunda convocação, poderá contar com
a presença de qualquer número de acionistas representantes das Ações em
Circulação;

II.

a dispensa de efetivação da OPA por Atingimento de Participação Relevante será
considerada aprovada com o voto da maioria absoluta dos votos dos acionistas
presentes naquela Assembleia Geral, seja em primeira ou segunda convocação; e
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III.

não serão computadas as ações detidas pelo Novo Acionista Relevante para fins
dos quóruns de instalação e de deliberação.

Parágrafo 5º

Se OPA por Atingimento de Participação Relevante não estiver legalmente

sujeita a registro na CVM, o Novo Acionista Relevante deverá publicar o edital da OPA por
Atingimento de Participação Relevante no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado da data de
apresentação, pelo Novo Acionista Relevante, da comunicação prevista no §3º deste Artigo.
Parágrafo 6º

Se OPA por Atingimento de Participação Relevante estiver legalmente sujeita

a registro na CVM, o Novo Acionista Relevante deverá solicitar o registro no prazo de 10 (dez)
dias úteis, contato da data de apresentação, pelo Novo Acionista Relevante, da comunicação
prevista no §3º deste Artigo, e estará obrigado a atender às eventuais solicitações ou às
exigências da CVM relativas à OPA por Atingimento de Participação Relevante, dentro dos
prazos prescritos na regulamentação aplicável. A publicação do edital da OPA por Atingimento
de Participação Relevante deverá ocorrer no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da data de
registro da OPA pela CVM.
Parágrafo 7º

Na hipótese de o Novo Acionista Relevante não cumprir com as obrigações

impostas por este Artigo, o Conselho de Administração da Companhia convocará Assembleia
Geral Extraordinária, na qual o Novo Acionista Relevante não poderá votar, para deliberar a
suspensão do exercício dos direitos do Novo Acionista Relevante que não cumpriu com
qualquer obrigação imposta por este Artigo, conforme disposto no Artigo 120 da Lei das S.A.
Parágrafo 8º

A exigência da OPA por Atingimento de Participação Relevante não se aplica

ao acionista ou Grupo de Acionistas (i) que na data da divulgação do anúncio de início da oferta
inicial de distribuição de ações de emissão da Companhia já detiver 25% (vinte e cinco por
cento) do capital social, ou (ii) que atinja a Participação Relevante:
(a)

por meio de oferta pública de aquisição do controle da Companhia, desde que tenha
sido pago preço no mínimo equivalente ao Preço da OPA;

(b)

de forma involuntária, como resultado de resgate ou cancelamento de ações;

(c)

por subscrição de ações realizada em oferta primária, em razão de o montante não
ter sido integralmente subscrito por quem tinha direito de preferência ou que não
tenha contado com número suficiente de interessados na respectiva distribuição
pública;

(d)

em decorrência de operação de fusão, incorporação ou incorporação de ações
envolvendo a Companhia; ou

(e)

em decorrência de: (i) adiantamento de legítima, doação ou sucessão hereditária,
desde que para descendente ou cônjuge de acionista ou Grupo de Acionistas
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detentor de Participação Relevante; ou (ii) transferência para trust ou entidade
fiduciária similar, tendo por beneficiário o próprio acionista ou Grupo de Acionistas
detentor de participação Acionaria Relevante, seus descendentes ou seu cônjuge.
Parágrafo 9º

A efetivação da OPA por Participação Relevante não excluirá a possibilidade

de outro acionista da Companhia, ou, se for o caso, a própria Companhia, formular uma OPA
concorrente, nos termos da regulamentação aplicável.
Parágrafo 10º Para fins deste Artigo, os seguintes termos iniciados em letras maiúsculas terão
os seguintes significados:
“Acionista Controlador” significa o acionista ou o Grupo de Acionistas composto por um grupo
de pessoas (i) vinculadas por acordo de acionistas, (ii) sob controle comum ou (iii) entre as
quais haja relação de controle, e que exerça o Poder de Controle da Companhia;
“Ações em Circulação” significa as ações emitidas pela Companhia, excetuadas as ações em
tesouraria, as ações detidas pelo Acionista Controlador, por pessoas a ele vinculadas e por
Administradores da Companhia;
“Administradores” significa, quando no singular, os diretores e membros do conselho de
administração da Companhia referidos individualmente ou, quando no plural, os diretores e
membros do conselho de administração da Companhia referidos conjuntamente;
“Grupo de Acionistas” significa o grupo de pessoas: (i) vinculadas por contratos ou acordos de
qualquer natureza, inclusive acordos de acionistas, orais ou escritos, seja diretamente ou por
meio de sociedades controladas, controladoras ou sob controle comum; ou (ii) entre as quais
haja relação de controle; ou (iii) sob controle comum; (iv) agindo em conjunto; ou (v) que atuem
representando um interesse comum. Incluem-se dentre os exemplos de pessoas representando
um interesse comum: (v) uma pessoa titular, direta ou indiretamente, de participação societária
igual ou superior a 15% do capital social da outra pessoa; e (vi) duas pessoas que tenham um
terceiro investidor em comum que seja titular, direta ou indiretamente, de participação societária
igual ou superior a 15% do capital de cada uma das duas pessoas. Quaisquer joint-ventures,
fundos ou clubes de investimento, fundações, associações, trusts, condomínios, cooperativas,
carteiras de títulos, universalidades de direitos, ou quaisquer outras formas de organização ou
empreendimento, constituídos no Brasil ou no exterior, serão considerados parte de um mesmo
Grupo de Acionistas, sempre que duas ou mais entre tais entidades forem: (vii) administradas
ou geridas pela mesma pessoa jurídica ou por partes relacionadas a uma mesma pessoa
jurídica; ou (viii) tenham em comum a maioria de seus administradores, sendo certo que no
caso de fundos de investimentos com administrador comum, somente serão considerados
como integrantes de um Grupo de Acionistas aqueles cuja decisão sobre o exercício de votos
em Assembleias Gerais, nos termos dos respectivos regulamentos, for de responsabilidade do
administrador, em caráter discricionário;
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“Outros Direitos de Natureza Societária” significa (i) usufruto ou fideicomisso sobre as ações de
emissão da Companhia; (ii) quaisquer opções ou direitos de compra, subscrição ou permuta, a
qualquer título, que possam resultar na aquisição de ações de emissão da Companhia; (iii)
quaisquer derivativos referenciados em ações de emissão da Companhia que prevejam a
possibilidade de liquidação não exclusivamente financeira; ou (iv) quaisquer outros direitos que
assegurem, de forma permanente ou temporária, direitos políticos ou patrimoniais de acionista
sobre ações de emissão da Companhia;
“Poder de Controle” e seus termos correlatos significa o poder efetivamente utilizado por
acionista de dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos órgãos da Companhia,
de forma direta ou indireta, de fato ou de direito, independentemente da participação acionária
detida;
CAPÍTULO IX – LIQUIDAÇÃO

Artigo 45.

A Companhia se dissolverá e entrará em liquidação nos casos previstos em lei,

cabendo à Assembleia Geral estabelecer o modo de liquidação e eleger o liquidante, e o
Conselho Fiscal, quando instalado, que deverá funcionar no período de liquidação, fixando-lhes
os poderes e remuneração.
CAPÍTULO X – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E ARBITRAGEM

Artigo 46.

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., 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 Novo Mercado, dos demais
regulamentos da B3 e do Contrato de Participação no Novo Mercado.
CAPÍTULO XI – DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Artigo 47.

As disposições contidas nos Artigos 1º (Parágrafo Único), 12 (inciso ‘I’), 14, 17

(Parágrafo Único), 19, 20 (Parágrafo 1º), 29 (Parágrafo 2º), 43, 44 e 46 deste Estatuto Social,
bem como as demais regras referentes ao Regulamento do Novo Mercado constantes deste
Estatuto Social (incluindo, inter alia, a vedação de os cargos de Presidente do Conselho de
Administração e de Diretor Presidente ou principal executivo da Companhia não possam ser
acumulados pela mesma pessoa), somente terão eficácia a partir da data da entrada em vigor
do Contrato de Participação no Novo Mercado, a ser celebrado entre a Companhia e a B3.
#41208942v2<JUR_SP> - Projeto Elo - AGE 3º Protocolo (minuta 13.7.2021)

122

Artigo 48.

O disposto na Seção II do Capítulo VIII deste Estatuto Social não se aplica ao

acionista titular de ações de emissão da Companhia ou Outros Direitos de Natureza Societária
em 10 de maio de 2021, bem como a: (i) seus descendentes e cônjuge que adquirirem as
respectivas ações em decorrência de adiantamento de legítima, doação ou sucessão hereditária;
ou (b) trusts ou entidades fiduciárias similares, tendo por beneficiário o próprio acionista ou Grupo
de Acionistas, seus descendentes ou seu cônjuge.

Artigo 49.

O Conselho de Administração poderá ser composto por, no mínimo, 5 (cinco)

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 50.

Deverão ser observadas pela Companhia, as disposições de acordo(s) de

acionistas da Companhia arquivado(s) em sua sede, sendo expressamente vedado ao
presidente da assembleia geral ou de órgão de deliberação da Companhia acatar ou registrar
qualquer declaração de voto de qualquer acionista signatário ou administrador vinculado ao(s)
acordo(s) de acionistas arquivado(s) na sede social, que for proferida em desacordo com o que
tiver sido ajustado no referido acordo.

Artigo 51.

Os acordos de acionistas devidamente arquivados na sede da Companhia que,

dentre outras disposições, estabeleçam cláusulas e condições para compra, venda, transferência
e oneração de ações de emissão da Companhia, preferência ou opção de compra ou venda para
adquiri-las, exercício do direito de voto, ou poder controle, serão respeitados pela Companhia,
por sua administração e pelos demais acionistas.

Artigo 52.

Os casos omissos no presente 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 Novo Mercado.
********
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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COMPANHIA REALIZADA EM 13 DE
MAIO DE 2021 QUE APROVOU A REALIZAÇÃO DA OFERTA
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DESKTOP

SIGMANET COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA S.A.
CNPJ/ME nº 08.170.849/0001-15
NIRE: 35300565266

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 13 DE MAIO DE 2021

DATA, HORA E LOCAL: Aos 13 de maio de 2021, às 8:30 horas, na sede da Desktop
Sigmanet Comunicação Multimídia
Companhia
Brambila, nº 46, sala 1, Vila Menuzzo, no município de Sumaré, Estado de São Paulo,
CEP 13171-480.
CONVOCAÇÃO: Dispensada face à presença de acionistas representando a totalidade do
capital social, nos termos do artigo 124, §4º da Lei nº 6404, de 15 de dezembro de 1976.
PRESENÇA: Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia,
conforme assinaturas apostas no Livro de Presenças de Acionistas, verificando-se
quórum superior ao legal para instalação da Assembleia Geral Extraordinária em
primeira convocação, para as deliberações que constam da Ordem do Dia.
COMPOSIÇÃO DA MESA: Denio Alves Lindo
Secretária.

Presidente; Carla Cristina Barboza Cardilo

ORDEM DO DIA: Examinar, discutir e aprovar as seguintes matérias: (i) a abertura do
capital da Companhia e a submissão de pedido de registro de emissora de valores
CVM
Instrução CVM 480
(ii) a submissão (a) do pedido de registro de emissor da Companhia na B3 S.A. Brasil,
B3
Novo Mercado
admissão à negociação das ações da Companhia na B3; (iii) a submissão à CVM do
pedido de realização de oferta pública de distribuição primária e secundária de ações
Ações
Oferta
(vi) a
autorização para o Conselho de Administração e a Diretoria, conforme o caso,
praticarem todos os atos necessários para implementação das deliberações acima.
DELIBERAÇÕES: Dando início aos trabalhos, o Presidente da mesa esclareceu que: (a) a
presente Assembleia seria realizada de forma simultânea por videoconferência a pedido
de parte dos Acionistas para fins de acompanhamento e debates, todos devidamente
representados presencialmente por instrumento de mandato para fins de formalização
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de voto nas deliberações sociais, sendo a referida modalidade aceita pelo Presidente
da mesa e pelos demais Acionistas presentes; (b) a lavratura da ata da Assembleia
ocorrerá em forma de sumário dos fatos ocorridos, contendo apenas a transcrição das
deliberações tomadas, conforme faculta o parágrafo 1º do artigo 130 da Lei das S.A.;
(c) ocorreu a apresentação pelo Presidente da mesa dos documentos e propostas sobre
as matérias a serem deliberadas; e (d) ocorreu a dispensa, por unanimidade de votos
dos presentes, da leitura dos documentos relacionados às matérias a serem deliberadas
nesta Assembleia Geral Extraordinária, uma vez que eram de pleno conhecimento dos
senhores acionistas. Após exame e discussão das matérias constantes da Ordem do
Dia, os acionistas, sem reservas ou ressalvas, tomaram as seguintes deliberações,
todas por unanimidade dos acionistas: (i) aprovar a abertura de capital da Companhia
CVM, nos termos da Instrução CVM 480; (ii) aprovar (a) a submissão à B3 do pedido
de registro de emissor da Companhia na B3 e de adesão da Companhia ao segmento
especial de governança corporativa denominado Novo Mercado; (b) a submissão à B3
do pedido de admissão à negociação das ações da Companhia na B3; e (c) a celebração
do Contrato de Participação do Novo Mercado com a B3, ficando a Diretoria da
Companhia autorizada a tomar todas as medidas necessárias junto à B3 com vistas à
formalização da adesão ao Novo Mercado; (iii) aprovar a realização da Oferta, no Brasil,
em mercado de balcão não organizado, sob a coordenação da Banco Itaú BBA S.A.
Itaú
Coordenador Líder do UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores
Mobiliários S.A. UBS ), do Banco BTG Pactual S.A. BTG e do Banco Bradesco BBI
Bradesco e, em conjunto com Itaú, UBS e BTG
Coordenadores da Oferta
e com a participação de determinadas instituições financeiras integrantes do sistema de
distribuição de valores mobiliários, sendo observado o disposto na Instrução da CVM nº
Instrução CVM 400
400, de 29 de
aplicáveis, com esforços de colocação das Ações no exterior. Nos termos do artigo 14,
parágrafo 2º, da Instrução CVM 400, a quantidade de Ações inicialmente ofertada
poderá ser acrescida em até 20%, nas mesmas condições e no mesmo preço das Ações
inicialmente ofertadas. Adicionalmente, nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400,
a quantidade de Ações inicialmente ofertada poderá ser acrescida de um lote
suplementar em percentual equivalente a até 15% do total das Ações inicialmente
ofertadas, nas mesmas condições e no mesmo preço das Ações inicialmente ofertadas,
com a finalidade exclusiva de atender a um eventual excesso de demanda que venha a
ser constatado no decorrer da Oferta. Nos termos do artigo 172, I, da Lei das S.A., não
será observado o direito de preferência dos acionistas da Companhia no aumento de
capital decorrente da Oferta; (iv) autorizar o Conselho de Administração e a Diretoria da
Companhia a praticarem todos os atos necessários para implementação das
deliberações acima.
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DOCUMENTOS ARQUIVADOS NA COMPANHIA: Ficam arquivados na sede da Companhia
os documentos que respaldaram as deliberações tomadas pelos Acionistas ou que
estejam relacionados às informações prestadas durante à reunião.
ENCERRAMENTO E LAVRATURA DA ATA: Nada mais havendo a ser tratado foi oferecida a
palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram
encerrados os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente no livro próprio
a qual, reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e por todos os presentes
assinada. Mesa: Denio Alves Lindo
Presidente; Carla Cristina Barboza Cardilo
Secretária. Acionistas presentes: Makalu Brasil Partners I J - Fundo de Investimento em
Participações Multiestratégia Investimento no Exterior, Denio Alves Lindo, Mucio
Camargo de Assis Filho, Marcos Camargo de Assis, e José Carlos Franco Junior.
Certifico que a presente ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio.
Sumaré, 13 de maio de 2021.

MESA:

_____________________
__________________
Denio Alves Lindo
Presidente

_____________________
Carla Cristina Barboza Cardilo
Secretária
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ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 19 DE JULHO DE
2021 QUE APROVOU O PREÇO POR AÇÃO E O AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL

131

(Esta página foi intencionalmente deixada em branco)

132

DESKTOP

SIGMANET COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA S.A.
CNPJ/ME nº 08.170.849/0001-15
NIRE: 35300565266

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 19 DE JULHO DE 2021

DATA, HORA E LOCAL: Aos 19 de julho de 2021, às 17:00 horas, na sede da Desktop
Companhia
Sigmanet Comunicação Multimídia
Teodor Condiev, nº 970, 13º andar, Edifício Veccon Prime Center, no município de
Sumaré, Estado de São Paulo, CEP 13171-105.
CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Formalidades de convocação dispensadas tendo em vista a
presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração.
COMPOSIÇÃO DA MESA: Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque
Alves Lindo Secretário.

Presidente; Denio

ORDEM DO DIA: Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia
para examinar, discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia: no âmbito da oferta
pública inicial de ações da Companhia, aprovada pela Assembleia Geral Extraordinária
realizada em 13 de maio
Oferta
a
fixação do preço de emissão das ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor
Ações
nominal, todas
serem emitidas pela Companhia conforme previsto no Prospecto Preliminar da Oferta
Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da
Prospecto Preliminar
Desktop Sigmanet Comunicação Multimídia
Preço por Ação
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
Lei das S.A.
a determinação da forma de
subscrição e integralização das Ações a serem emitidas; (iv) a aprovação dos direitos
atribuídos às 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 da Oferta
Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da
Desktop
Sigmanet Comunicação Multimídia
Prospecto Definitivo
final
offering memorandum
Offering Memorandum
ar todas as
providências e praticar todos e quaisquer atos necessários relacionados à Oferta,
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incluindo, inter alia
Instrumento Particular de Contrato de Coordenação,
Colocação e Garantia Firme de Liquidação de Ações Ordinárias de Emissão da Desktop
Sigmanet Comunicação Multimídia S.A. Contrato de Colocação
Placement
Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços
de Estabilização de Preço de Ações Ordinárias de Emissão da Desktop Sigmanet
Comunicação Multimídia S.A.
Documentos da Oferta
DELIBERAÇÕES: Após discussão da matéria constante da ordem do dia, os conselheiros
presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer reservas ou ressalvas, tomaram
as seguintes deliberações: (i) aprovar a fixação do Preço por Ação em R$23,50 (vinte e
três reais e cinquenta centavos), com base no resultado do procedimento de coleta de
Procedimento de Bookbuilding
com investidores profissionais no Brasil e no exterior, pelos Coordenadores da Oferta e
Agentes de Colocação Internacional (conforme definidos no Prospecto Preliminar), nos
termos do artigo 23, parágrafo primeiro, e artigo 44 da Instrução CVM nº 400, emitida
em 29 de dezembro de 2003, conforme alterada. De acordo com o artigo 170, parágrafo
primeiro, inciso III da Lei das S.A., a escolha do critério para a determinação do Preço
por Ação é justificada pelo fato de que não promoverá diluição injustificada dos atuais
acionistas da Companhia e pelo fato de as Ações serem distribuídas por meio da Oferta,
na qual o preço de mercado das Ações foi definido com base no resultado do
Procedimento de Bookbuilding; (ii) o aumento do capital social da Companhia, de
R$ 74.981.084,61 (setenta e quatro milhões, novecentos e oitenta e um mil, oitenta e
quatro reais e sessenta e um centavos) para R$ 790.203.585,61 (setecentos e noventa
milhões, duzentos e três mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e sessenta e um
centavos), representando um aumento efetivo, portanto, de R$ 715.222.500,00
(setecentos e quinze milhões, duzentos e vinte e dois mil e quinhentos reais), mediante
a emissão de 30.435.000 (trinta milhões, quatrocentas e trinta e cinco mil) novas 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. A totalidade do Preço por Ação de R$23,50 (vinte e três reais e
cinquenta centavos) será destinado à conta de capital social da Companhia; (iii) a forma
de integralização das Ações sujeitas à Oferta, que deverá ser feita em moeda corrente
nacional, na data de liquidação da Oferta, nos termos das cláusulas aplicáveis do
Contrato de Colocação; (iv) a atribuição, aos titulares das novas Ações emitidas em
virtude do aumento do capital social da Companhia, dos mesmos direitos, vantagens e
restrições, inclusive em relação ao direito de recebimento de dividendos integrais e
demais distribuições pertinentes às Ações, conferidos aos titulares das Ações
previamente emitidas pela Companhia, de acordo com a Lei das S.A., o Regulamento
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do Novo Mercado da B3 S.A. Brasil, Bolsa, Balcão e o Estatuto Social da Companhia,
a partir da data de publicação do Anúncio de Início da Oferta; (v) a verificação pelo
Conselho de Administração da subscrição de 30.435.000 (trinta milhões, quatrocentas
e trinta e cinco mil) Ações, distribuídas no âmbito da Oferta e, consequentemente, a
homologação do novo capital social da Companhia, que passa a ser de
R$ 790.203.585,61 (setecentos e noventa milhões, duzentos e três mil, quinhentos e
oitenta e cinco reais e sessenta e um centavos), dividido em 86.968.686 (oitenta e seis
milhões, novecentas e sessenta e oito mil, seiscentas e oitenta e seis) Ações; e
(vi) autorizar a Diretoria da Companhia a emitir o Prospecto Definitivo e o 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.
DOCUMENTOS ARQUIVADOS NA COMPANHIA: Ficam arquivados na sede da Companhia
os documentos que respaldaram as deliberações tomadas pelos Conselheiros ou
que estejam relacionados às informações prestadas durante à reunião.
ENCERRAMENTO E LAVRATURA DA ATA: Nada mais havendo a ser tratado foi oferecida a
palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram
encerrados os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente no livro próprio
a qual, reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e por todos os presentes
assinada. Mesa: Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque Presidente; Denio Alves
Lindo Secretário. Conselheiros presentes: Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque,
Tiago Branco Waiselfisz, Felipe Franco da Silveira, Denio Alves Lindo, Marcos Camargo
de Assis, Ricardo Sanfelice de Souza e Ann Marie Williams.

Certifico que a presente ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio.
Sumaré, 19 de julho de 2021.

MESA:

____________________
____
___
__
__
__
__
___
___
__
_________
Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque
Presidente

____________________
__
___
____
____
____
____
_ _____
Denio Alves Lindo
Secretário
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DECLARAÇÃO DA COMPANHIA NOS TERMOS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM 400
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DECLARAÇÃO PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM Nº 400/03
DESKTOP – SIGMANET COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA S.A., sociedade por ações,
com sede na cidade de Sumaré, Estado de São Paulo, na Estrada Municipal Teodor
Condiev, nº 970, 13º andar, Edifício Veccon Prime Center, CEP 13171-105, inscrita no
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia (CNPJ/ME) sob o
nº 08.170.849/0001-15, com seu Estatuto Social arquivado na Junta Comercial do
Estado de São Paulo – JUCESP sob o Número de Identificação do Registro de
Empresas (NIRE) 35300565266 (“Companhia”), no âmbito da oferta pública por meio de
distribuição primária e secundária de ações ordinárias, de sua emissão (“Ações”) a ser
realizada: na República Federativa do Brasil, em mercado de balcão não organizado,
em conformidade com a Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 400,
de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”) sob a
coordenação do Banco Itaú BBA S.A., UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e
Valores Mobiliários S.A., Banco BTG Pactual S.A. e Banco Bradesco BBI S.A., com
esforços de colocação das Ações no exterior (“Oferta”), declara, de acordo com o artigo
56 da Instrução CVM 400, que:
(i)
é responsável pela veracidade, consistência, precisão, qualidade, suficiência e
pertinência das informações divulgadas publicamente ao mercado durante a Oferta;
(ii)
as informações prestadas e a serem prestadas pela Companhia no “Prospecto
Preliminar da Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias
de Emissão da Desktop – Sigmanet Comunicação Multimídia S.A.” (“Prospecto
Preliminar”) e no “Prospecto Definitivo da Oferta Pública de Distribuição Primária e
Secundária de Ações Ordinárias de Emissão do Desktop – Sigmanet Comunicação
Multimídia S.A”. (“Prospecto Definitivo”), incluindo seus respectivos anexos e
documentos que integram o Prospecto Preliminar e/ou que venham a integrar o
Prospecto Definitivo, nas datas de suas respectivas divulgações, bem como aquelas
fornecidas ao mercado durante todo o período da Oferta, são e serão verdadeiras,
consistentes, corretas e suficientes, permitindo aos investidores uma tomada de decisão
fundamentada a respeito da Oferta;
(iii)
o Prospecto Preliminar contém, e o Prospecto Definitivo conterá, nas datas de
suas respectivas publicações, 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
econômico-financeira e quaisquer outras informações que possam ser relevantes,
permitindo aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta;
e
(iv)
o Prospecto Preliminar foi elaborado e o Prospecto Definitivo será elaborado de
acordo com as normas pertinentes, incluindo, mas não se limitando, à Instrução CVM
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400 e ao “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, expedido pela
Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais – ANBIMA.

Sumaré, 28 de junho de 2021.

DESKTOP – SIGMANET COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA S.A.

Denio
i Alves
Al
Al
Lindo
Li d
Li
Diretor Presidente

Carla Cristina Barboza Cardilo
Diretora Financeira e de Relações
com Investidores
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DECLARAÇÃO
PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM Nº 400

BANCO ITAÚ BBA S.A., instituição financeira com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3.500, 1º, 2º, 3º (parte), 4º e 5º andares, CEP 04538-132, inscrita
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia (“CNPJ/ME”) sob o
nº 17.298.092/0001-30, neste ato representada nos termos de seu estatuto social (“Coordenador
Líder”), vem, na qualidade de instituição intermediária líder da oferta pública de distribuição primária e
secundária de ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão da Desktop Sigmanet Comunicação Multimidia S.A., sociedade por ações com sede na cidade de Sumaré, Estado
de São Paulo, na Estrada Municipal Teodor Condiev, nº 970, 13º andar, CEP 13171-105, inscrita no
CNPJ/ME sob o nº 08.170.849/0001-15 (“Companhia”), todas livres e desembaraçadas de quaisquer
ônus ou gravames (“Ações”), compreendendo a distribuição (i) primária de ações ordinárias de
emissão da Companhia (“Oferta Primária”) e (ii) secundária de ações ordinárias de emissão da
Companhia e de titularidade do Makalu Brasil Partners I J - Fundo de Investimento em Participações
Multiestratégia Investimento no Exterior e dos Srs. Denio Alves Lindo, Mucio Camargo de Assis Filho,
Marcos Camargo de Assis e José Carlos Franco Junior (em conjunto, “Acionistas Vendedores” e
“Oferta Secundária”, respectivamente), em ambos os casos, a ser realizada no Brasil, sob
coordenação do Coordenador Líder, do UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários
S.A. (“UBS BB”), do Banco BTG Pactual S.A. (“BTG Pactual”) e do Banco Bradesco BBI S.A.
(“Bradesco BBI” e, em conjunto com o Coordenador Líder, o UBS BB e o BTG Pactual,
“Coordenadores da Oferta”), com esforços de colocação das Ações no exterior (“Oferta”), nos termos
da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) 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 e os Coordenadores da Oferta constituíram seus
respectivos assessores legais para auxiliá-los na implementação da Oferta;

(B)

para a realização da Oferta, está sendo efetuada auditoria jurídica na Companhia e em suas
subsidiárias, iniciada em março de 2021, a qual prosseguirá até a divulgação do “Prospecto
Definitivo da Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias de
Emissão da Desktop - Sigmanet Comunicação Multimidia S.A.” (“Prospecto Definitivo”);

(C)

por solicitação do Coordenador Líder, a Companhia contratou a KPMG Auditores
Independentes para aplicação dos procedimentos previstos na Norma Brasileira de
Contabilidade – CTA 23, de 15 de maio de 2015, e nos termos definidos pelo Instituto dos
Auditores Independentes do Brasil (IBRACON) no Comunicado Técnico 01/2015, com relação
ao “Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações
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Ordinárias de Emissão da Desktop - Sigmanet Comunicação Multimidia S.A.” (“Prospecto
Preliminar”) e ao Prospecto Definitivo, incluindo seus respectivos anexos, dentre eles a
emissão de carta conforto para os Coordenadores da Oferta 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 2020, 2019 e 2018;
(D)

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

(E)

além dos documentos a que se refere o item (D) acima, foram solicitados à Companhia e aos
Acionistas Vendedores documentos e informações adicionais relativos à Companhia e aos
Acionistas Vendedores, os quais a Companhia e os Acionistas Vendedores confirmaram ter
disponibilizado;

(F)

a Companhia e os Acionistas Vendedores confirmaram 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, dos demais
Coordenadores da Oferta e de seus assessores legais, com 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,
incluindo seus respectivos anexos, diretamente e por meio de seus respectivos assessores
legais.

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

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

(ii)

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

(iii)

o Prospecto Preliminar contém e o Prospecto Definitivo conterá, nas datas de suas respectivas
publicações, as informações relevantes necessárias ao conhecimento pelos investidores da
Oferta, das ações a serem ofertadas, da Companhia, incluindo aquelas relacionadas às suas
2
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atividades e à sua situação econômico-financeira, dos riscos que possam afetar a Companhia
e a Oferta e quaisquer outras informações relevantes.
São Paulo, 24 de junho de 2021.

BANCO ITAÚ BBA S.A.

Nome: Roderick Greenlees
Cargo: Managing Director

Nome: Pedro Garcia
Cargo: Managing Director
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INTERMEDIÁRIAS, INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS DA
COMPANHIA AUDITADAS PARA O PERÍODO DE TRÊS MESES FINDO EM 31 DE MARÇO
DE 2021
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Desktop Sigmanet Comunicação Multimídia S.A.
(anteriormente denominada “Desktop Sigmanet Comunicação Multimídia Ltda.”)
Informações Trimestrais – ITR em 31 de março de
2021 e relatório sobre a auditoria das informações trimestrais
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1.

Mensagem da Administração

Fundada em 1997, quando surgia a internet no Brasil, a Desktop iniciou suas atividades em banda
larga em 2001, com o proposito de oferecer conectividade de qualidade para seus clientes. Em 2014,
conquistou direitos para ofertar o serviço de telefonia fixa, iniciando sua estratégia de expansão no
interior de São Paulo. Em 2017, obteve a licença para operar televisão paga e, desde 2018, vem
apresentando uma trajetória sólida de crescimento e expansão.
Em 2020, recebeu o aporte do Fundo HIG Capital, que adquiriu 60% da participação da empresa,
somando expertise e governança para toda a Companhia.
O primeiro trimestre de 2021 continuou desafiador dado os impactos da pandemia de COVID-19 e
suas medidas restritivas impostas para a sociedade. Mesmo nesse cenário adverso, a Desktop
continuou focada no seu compromisso como parte ativa da transformação digital de empresas e
pessoas de todas as classes sociais, gêneros e etnias. Tudo através de conectividade de alta qualidade
e velocidade, levando seus serviços para o maior número de pessoas possível.
Em 26 de março de 2021 a Desktop adquiriu a participação majoritária na Netion Soluções em
Internet Via Rádio Ltda, provedor líder de mercado de telecom na baixada santista. Esta aquisição
resultou um aumento de 15 mil assinantes na base da Desktop.
A Desktop continua mostrando o crescimentos consistentes na sua base de assinantes, fechando o
primeiro trimestre de 2021 com 253 mil assinantes versus 146 mil do primeiro trimestre de 2020,
representando um crescimento de 74%.
A estratégia comercial da Desktop continua focada em multicanais, sendo eles: (i) agente autorizado
porta a porta, (ii) time próprio porta a porta. (iii) call center ativo e receptivo, (iv) lojas proprias e
(v) canais digitais. Esse modelo tem se mostrado batante efetivo na execução do plano comercial,
dado o crescimento consistente da base de assinantes da Companhia a cada ano.
A Companhia divulga seu EBITDA Ajustado, calculado a partir do lucro (prejuízo) líquido,
acrescido das depreciações e amortizações, dos tributos sobre o lucro, do resultado financeiro líquido
e desconsiderando as despesas não recorrentes.
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EBITDA AJUSTADO
31 de março de
2021

(R$/mil)
Lucro (Prejuízo) Líquido

31 de março
de 2020

5.274

1.565

Receitas (Despesas) Financeiras, Líquidas

4.909

877

Imposto de renda e Contribuição Social

3.215

1.736

Depreciação e Amortização

8.271

4.209

21.669

8.387

1.481

3.582

EBITDA
Honorários especialistas em serviços

-

7.372

EBITDA Ajustado

23.150

19.341

Receita líquida de serviços

57.644

35.045

40%

55%

Baixa de imobilizado

Margem EBITDA Ajustado (%)

O Relatório da Administração inclui informações relacionadas a dados operacionais tais como base de
clientes, os quais não fazem parte do escopo de auditoria das Demonstrações Financeiras e,
consequentemente, não foram examinadas pela KPMG Auditores Independentes.

Denio Alves Lindo
Diretor Presidente
Carla Cristina Barboza Cardilo
Diretora Financeira
Carlos José Lubão de Campos
Contador CRC - 1SP181395/O-0
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Relatório dos auditores independentes sobre as
demonstrações financeiras individuais e
consolidadas
Aos acionistas e aos Administradores da
Desktop Sigmanet Comunicação Multimídia S.A.
Sumaré – SP
Opinião
Examinamos as informações financeiras trimestrais individuais e consolidadas da Desktop
Sigmanet Comunicação Multimídia S.A., anteriormente denominada Desktop Sigmanet
Comunicação Multimídia Ltda. (Companhia), identificadas como controladora e consolidado,
respectivamente, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de março de 2021 e as
respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio
líquido e dos fluxos de caixa para o período de três meses findo nessa data, bem como as
correspondentes notas explicativas, compreendendo as políticas contábeis significativas e
outras informações elucidativas.
Em nossa opinião, as informações financeiras trimestrais acima referidas apresentam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, individual
e consolidada, da Desktop Sigmanet Comunicação Multimídia S.A. em 31 de março de 2021,
o desempenho individual e consolidado de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa
individuais e consolidados para o período de três meses findo nessa data, de acordo com o CPC
21(R1) – Demonstração Intermediária e a norma internacional IAS 34 – Interim Financial
Reporting, emitida 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 dos auditores pela auditoria das informações
financeiras trimestrais individuais e consolidadas”. Somos independentes em relação à
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Companhia e 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, 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.
Principais assuntos de auditoria
Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os
mais significativos em nossa auditoria das informações financeiras trimestrais individuais e
consolidadas como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas informações
financeiras trimestrais individuais e consolidadas e, portanto, não expressamos uma opinião
separada sobre esses assuntos.
Mensuração da receita
Veja a Notas 2.12 e 21 das demonstrações financeiras individuais e consolidadas
Principal assunto de auditoria

Como auditoria endereçou esse assunto

O reconhecimento da receita da Companhia
envolve a mensuração da receita incorrida e
ainda não faturada ao final do período,
determinada com base nos relatórios de
medição. A estimativa dessa receita não
faturada leva em conta dados obtidos
principalmente por meio de parâmetros de
sistemas informatizados, tais como os valores
dos serviços faturados aos consumidores em
decorrência dos diferentes planos de serviços
oferecidos, os dados do histórico do consumo
para cada tipo de serviço prestado e o ciclo de
faturamento estabelecido pela Companhia
com os clientes.

Nossos procedimentos de auditoria incluíram,
entre outros:

A estimativa da receita não faturada é
preparada para cada transação ou grupo
similar de transações e eventual distorção nos
referidos cálculos pode impactar de forma
relevante as demonstrações financeiras
individuais e consolidadas da Companhia e
suas controladas.

(d) Análise dos dados usados na determinação
da estimativa de receita não faturada,
especificamente, os dados dos valores dos
serviços faturados, do consumo para cada tipo
de serviço prestado e do ciclo de faturamento,
com objetivo de verificar se são apropriados,
confiáveis e se foram devidamente
interpretados pela Companhia.

Devido à complexidade dos dados usados na
determinação da estimativa da mensuração da
receita não faturada para o elevado número de
transações de serviços prestados e à relevância
dos valores envolvidos, consideramos esse
assunto como significativo para nossa

(a) Avaliação do desenho dos controles
internos chave relacionados à mensuração da
receita incorrida mas ainda não faturada, com
envolvimento dos nossos especialistas em
tecnologia da informação para avaliação dos
sistemas e do ambiente informatizado
utilizados na determinação dos saldos
registrados;
(c) Teste, em base amostral, da consistência e
procedência dos dados utilizados no cálculo
da receita incorrida mas ainda não faturada;

(e) Confronto, em base amostral, dos valores
estimados e reconhecidos de receita não
faturada com as bases de faturamento do
período subsequente ao fechamento e com
notas fiscais emitidas;
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auditoria.

(f) Confronto, em base amostral, dos
relatórios de faturamento com a respectivas
notas fiscais emitidas, comprovantes de
recebimento e termo de aceite assinado pelo
cliente
ou
evidência sistêmica
de
razoabilidade dos preços usados como base
para reconhecimento da receita.
As deficiências que chegaram ao nosso
conhecimento no desenho dos controles
internos relativos à mensuração da receita
incorrida mas ainda não faturada alteraram
nossa avaliação quanto à natureza de nosso
trabalho e ampliaram a extensão de nossos
procedimentos substantivos inicialmente
planejados para obtermos evidência de
auditoria suficiente e apropriada referente à
mensuração da receita incorrida mas ainda
não faturada.
Com base nas evidências obtidas por meio dos
procedimentos
acima
sumarizados,
consideramos que a mensuração da receita é
aceitável no contexto das informações
financeiras
trimestrais
individuais
e
consolidadas tomadas em conjunto relativas
ao período de três meses findo em 31 de
março de 2021.

Mensuração dos valores justos dos ativos adquiridos e dos passivos assumidos em
combinação de negócios
Veja a Notas 4 e 9 das informações financeiras trimestrais individuais e consolidadas
Principal assunto de auditoria

Como auditoria endereçou esse assunto

Durante o período de três meses findo em 31
de março de 2021, a Companhia obteve
controle da entidade Netion Soluções em

Nossos procedimentos de auditoria incluíram,
, mas não se limitaram a:
(a) Avaliação e análise de sensibilidade, com
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Internet Via Rádio Ltda.

auxílio de nossos especialistas em finanças
corporativas, das principais premissas
utilizadas pela Companhia na determinação
dos valores justos alocados aos ativos
adquiridos e passivos assumidos pela
Companhia;

A combinação de negócios foi contabilizada
de acordo com o método de aquisição, que
inclui o reconhecimento e mensuração dos
ativos identificáveis adquiridos, dos passivos
assumidos e do ágio por expectativa de
(b) Comparação, com auxílio de nossos
rentabilidade futura (goodwill).
especialistas em finanças corporativas, das
As
estimativas
associadas
com
a
projeções utilizadas no cálculo independente
contabilização da aquisição da controlada
realizado
por
consultores
externos
envolve
julgamentos
relevantes
na
contratados pela Companhia com dados
determinação de premissas como a taxa de
projetados e históricos, por exemplo, em
desconto estimada, a taxa de crescimento da
relação ao crescimento econômico projetado
receita e estimativa de não renovação da base
e às estimativas de não renovação de clientes,
de clientes, que são base para mensuração dos
de forma a analisarmos a razoabilidade das
valores justos dos ativos adquiridos e dos
premissas utilizadas;
passivos assumidos e consequentemente do
ágio por expectativa de rentabilidade futura (c) Recálculo, com auxílio de nossos
especialistas em finanças corporativas, das
(goodwill).
projeções preparadas por consultores
Considerando a complexidade da mensuração
independentes que suportam a determinação
e dos ativos adquiridos, passivos assumidos e
dos valores justos com base nas premissas
do ágio em uma combinação de negócios, bem
definidas;
como das premissas utilizadas nas referidas
mensurações, e a magnitude que o impacto de (d) Testamos, com auxílio de nossos
eventuais alterações nas premissas poderiam especialistas em finanças corporativas, o ágio
ter nas informações financeiras trimestrais por expectativa de rentabilidade futura de
individuais e consolidadas, consideramos esse acordo com as premissas definidas e
comparação com a apuração realizada pela
assunto significativo para nossa auditoria.
Companhia e seus consultores;
Com base nas evidências obtidas por meio dos
procedimentos
acima
resumidos,
consideramos aceitável a mensuração dos
valores justos dos ativos adquiridos e dos
passivos assumidos, bem como na apuração
do ágio por expectativa de rentabilidade
futura, decorrente das combinações de
negócios, no contexto das informações
financeiras
trimestrais
individuais
e
consolidadas tomadas em conjunto relativas
ao período de três meses findo em 31 de
março de 2021.

Outros assuntos – Demonstrações do valor adicionado
As demonstrações individual e consolidada do valor adicionado (DVA) referentes ao período
de três meses findo em 31 de março de 2021, 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
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informações financeiras trimestrais da Companhia. Para a formação de nossa opinião,
avaliamos se essas demonstrações estão conciliadas com as informações financeiras trimestrais
e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e 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 informações financeiras trimestrais individuais e consolidadas
tomadas em conjunto.
Outras informações que acompanham as informações financeiras trimestrais individuais
e consolidadas e o relatório dos auditores
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 informações financeiras trimestrais 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 informações
financeiras trimestrais ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma,
aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos
que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse
fato. Não temos nada a relatar a este respeito.
Responsabilidades da administração pelas informações financeiras trimestrais
individuais e consolidadas
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das informações
financeiras trimestrais individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas
no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo
International Accounting Standards Board (IASB), e pelos controles internos que ela
determinou como necessários para permitir a elaboração de informações financeiras trimestrais
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das informações financeiras trimestrais individuais e consolidadas, a
administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando,
divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e
o uso dessa base contábil na elaboração das informações financeiras trimestrais, 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.

Responsabilidades dos auditores pela auditoria das informações financeiras trimestrais
individuais e consolidadas
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as informações financeiras trimestrais
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individuais e consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante,
independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa
opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a
auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre
detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de
fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam
influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas
com base nas referidas informações financeiras trimestrais.
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da
auditoria. Além disso:
– Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas informações financeiras
trimestrais 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.
– 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 suas
controladas.
– Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas
contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
– Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em
relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à
capacidade de continuidade operacional da Companhia e suas controladas. Se concluirmos
que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para
as respectivas divulgações nas informações financeiras trimestrais 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.
– Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das informações financeiras
trimestrais, inclusive as divulgações e se as informações financeiras trimestrais individuais
e consolidadas representam as correspondentes transações e os eventos de maneira
compatível com o objetivo de apresentação adequada.
– 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
informações financeiras trimestrais individuais e consolidadas. Somos responsáveis pela
direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião
de auditoria.
Comunicamo-nos com a administração 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 à administração uma 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 a Administração, determinamos aqueles
que foram considerados como mais significativos na auditoria das informações financeiras
trimestrais 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.
Campinas, 19 de maio de 2021

KPMG Auditores Independentes
CRC 2SP-027612/F - SP

Rodrigo Ferreira Silva
Contador CRC RJ-115537/O-9
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Desktop Sigmanet Comunicação Multimídia S.A.
(anteriormente denominada Desktop Sigmanet Comunicação Multimídia Ltda.)
Balanços patrimoniais em 31 de março de 2021, e 31 de dezembro de 2020
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

31/03/2021

Consolidado
31/12/2020

31/03/2021

Controladora
31/12/2020

107.760
104.964
35.066
8.604
2.027
3.176

54.941
24.835
29.254
6.208
2.053
2.069

98.922
104.964
31.102
7.802
2.026
3.017

42.678
24.835
27.728
5.756
2.053
1.771

261.597

119.360

247.833

104.821

1.876
606
17.737

1.876
598
11.558

1.876
534
17.737

1.876
526
11.558

33.523
501
4.232
327.696
11.391
53.898

93
5.605
219.814
8.271
37.403

36.341
501
4.003
50.491
295.161
7.941
11.992

1.560
93
5.605
37.281
203.022
5.849
9.957

Total do ativo não circulante

451.460

285.218

426.577

277.327

Total do ativo

713.057

404.578

674.410

382.148

Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Aplicações financeiras
Contas a receber de clientes
Impostos a recuperar
Imposto de renda e contribuição social
Outros ativos

Nota
5
6
7
8

Total do ativo circulante
Não circulante
Aplicações financeiras
Depósitos judiciais
Impostos a recuperar
Imposto de renda e contribuição social
diferido
Outros créditos
Outros ativos
Investimentos
Imobilizado
Direito de uso
Intangível

6
8
21
18
9
10
12
11

As notas explicativas são parte integrante das informações trimestrais.
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Desktop Sigmanet Comunicação Multimídia S.A.
(anteriormente denominada Desktop Sigmanet Comunicação Multimídia Ltda.)
Balanços patrimoniais em 31 de março de 2021, e 31 de dezembro de 2020
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

31/03/2021

Consolidado
31/12/2020

31/03/2021

Controladora
31/12/2020

69.851
1.126
27.598
10.120
17.892
3.753
3.501
1.461
2.896

43.239
1.126
29.970
7.697
10.746
2.432
974
5.002

65.621
1.126
26.380
7.244
11.868
3.463
961
1.944

41.215
1.126
27.837
7.167
10.123
2.268
787
4.139

138.198

101.186

118.607

94.662

19
14
15

8.754
168.692
191.498
11.320

6.604
171.949
-

8.754
158.381
191.498
-

6.604
160.526
-

21
12
18
9

10.852
756
778

1.258
8.010
348
-

7.739
678
7.650
-

5.699
270
-

Total do passivo não circulante

392.650

188.169

374.700

173.099

Total do passivo

530.848

289.355

493.307

267.761

74.820

28.249

74.820

28.249

35.578
40.368
30.337

20.541
40.368
25.229

35.578
40.368
30.337

20.541
40.368
25.229

181.103

114.387

181.103

114.387

1.106

836

-

-

Total do patrimônio líquido

182.209

115.223

181.103

114.387

Total do passivo e do patrimônio líquido

713.057

404.578

674.410

382.148

Passivo e patrimônio líquido
Circulante
Fornecedores
Fornecedores - Partes relacionadas
Empréstimos e financiamentos
Obrigações sociais e trabalhistas
Obrigações tributárias
Parcelamentos de tributos
Imposto de renda e contribuição social
Passivo de arrendamento
Outras obrigações

Nota
13
19
14
16
17
21
12

Total do passivo circulante
Não circulante
Fornecedores - Partes relacionadas
Empréstimos e financiamentos
Debêntures
Parcelamentos de tributos
Imposto de renda e contribuição social
diferido
Passivo de arrendamento
Provisões para contingências
Passivo a descoberto em controladas
Outras obrigações

Patrimônio líquido
Capital social
Adiantamento para futuro aumento de
capital
Reserva de capital
Reserva de lucros
Lucros acumulados

Patrimônio líquido atribuído aos acionistas
controladores
Patrimônio líquido atribuído aos
acionistas não controladores

20

As notas explicativas são parte integrante das informações trimestrais.
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Desktop Sigmanet Comunicação Multimídia S.A.
(anteriormente denominada Desktop Sigmanet Comunicação Multimídia Ltda.)
Demonstrações dos resultados
Períodos de três meses findos em 31 de março de 2021 e 2020
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

31/03/2021

Consolidado
31/03/2020

31/03/2021

Controladora
31/03/2020

57.644
(20.934)

35.045
(11.045)

50.982
(18.213)

35.045
(11.045)

36.710

24.000

32.769

24.000

23
23
9

(12.510)
(6.333)
-

(8.298)
(1.308)
-

(10.627)
(6.331)
909

(8.298)
(1.308)
-

24
23

(4.707)
238

(5.162)
(5.054)

(4.668)
309

(5.162)
(5.054)

13.398

4.178

12.361

4.178

950
(5.859)

884
(1.761)

868
(5.249)

884
(1.761)

(4.909)

(877)

(4.381)

(877)

8.489

3.301

7.980

3.301

21

(2.418)

(1.817)

(2.075)

(1.817)

21

(797)

81

(797)

81

Lucro líquido do período

5.274

1.565

5.108

1.565

Participação de acionistas controladores
Participação de acionistas não controladores

5.108
166

1.565
-

5.108
-

1.565
-

0,78

0,04

0,09

0,04

Nota
Receita líquida de serviços
Custo dos serviços prestados

22
23

Lucro bruto
Receitas (despesas) operacionais
Despesas gerais e administrativas
Despesas comerciais
Resultado da equivalência patrimonial
Perda por redução ao valor recuperável de
contas a receber
Outras receitas (despesas), líquidas
Lucro antes do resultado financeiro e
tributos
Receitas (despesas) financeiras
Receitas financeiras
Despesas financeiras

24
24

Resultado financeiro, líquido
Lucro antes do imposto de renda e
contribuição social
Imposto de renda e contribuição social
Imposto de renda e contribuição social
diferido

Lucro líquido por ação (expresso em R$
por ação)
Básico e diluído

20

As notas explicativas são parte integrante das informações trimestrais.
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Desktop Sigmanet Comunicação Multimídia S.A.
(anteriormente denominada Desktop Sigmanet Comunicação Multimídia Ltda.)
Demonstrações do resultado abrangente
Períodos de três meses findos em 31 de março de 2021 e 2020
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

31/03/2021

Consolidado
31/03/2020

31/03/2021

Controladora
31/03/2020

Lucro líquido do período

5.274

1.565

5.108

1.565

Resultado abrangente do período

5.274

1.565

5.108

1.565

Acionistas controladores
Acionistas não controladores

5.108
166

1.565
-

5.108
-

1.565
-

As notas explicativas são parte integrante das informações trimestrais.
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164

2.550

24.574

35.578
35.578

-

74.820

13

-

-

-

-

1.341

-

-

-

-

-

1.341

-

-

-

-

-

-

-

-

39.027

-

-

-

-

39.027

39.632

22.436

-

-

-

17.196

Reserva de lucros
Retenção
Legal
de lucros

-

-

-

-

-

Reserva de
capital
Reserva
especial de ágio

As notas explicativas são parte integrante das informações trimestrais.

20

-

-

Reservas de lucros
Reserva especial de
ágio
Em 31 de março de
2021

-

-

20

(20.541)

-

46.571

20

Lucro do período

Aumento de capital
Adiantamento para
futuro aumento de

20.541

-

-

Reservas de lucros
Em 31 de março de
2020

28.249

-

-

Lucro do período

Em 1 de janeiro de
2021

2.550

-

(10.529)

10.529

20

14.045

Adiantamento
para futuro

10.529

Nota

Capital
social

20

Aumento de capital
Adiantamento para
futuro aumento de

Em 1 de janeiro de
2020

Patrimônio líquido

181.103

35.578

30.337

-

5.108

-

26.030

114.387

71.642

-

1.565

2.550

-

67.527

Patrimônio
líquido

-

5.108

-

-

25.229

4.886

(22.436)

1.565

-

-

25.757

Lucros
acumulados

1.106

-

-

166

901

(797)

836

-

-

-

-

-

-

Participação
de não

182.209

35.578

-

5.274

901

25.233

115.223

71.642

-

1.565

2.550

-

67.527

Total do
patrimônio

Desktop Sigmanet Comunicação Multimídia S.A.
(anteriormente denominada Desktop Sigmanet Comunicação Multimídia Ltda.)
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
Períodos de três meses findos em 31 de março de 2021 e 2020
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Desktop Sigmanet Comunicação Multimídia S.A.
(anteriormente denominada Desktop Sigmanet Comunicação Multimídia Ltda.)
Demonstrações do fluxo de caixa
Períodos de três meses findos em 31 de março de 2021 e 2020
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
Consolidado

Controladora

31/03/2021

31/03/2020

31/03/2021

31/03/2020

8.489

3.301

7.980

3.301

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social
Ajustes por:
Provisões de juros sobre empréstimos, financiamentos e
arrendamentos

1.530

521

1.449

521

Perda por redução ao valor recuperável de contas a receber

4.707

5.162

4.668

5.162

Provisões para contingências
Depreciação e amortização

-

(10)

-

(10)

7.878

4.034

7.432

4.034

Amortização direito de uso

393

175

283

175

Rendimento de aplicações financeiras

(49)

(146)

(49)

(146)

Equivalência patrimonial

-

-

(909)

-

Baixas de imobilizado e intangível

-

7.372

-

7.372

22.948

20.409

20.854

20.409

(10.519)

(5.763)

(8.042)

(5.763)

(8.533)

(1.014)

(8.183)

(1.014)

263

(615)

353

(615)

Variações de ativos e passivos:
Contas a receber de clientes
Impostos a recuperar
Outros ativos
Depósitos judiciais

(8)

(25)

(8)

(25)

44.581

1.851

42.375

1.851

Obrigações sociais e trabalhistas

2.423

717

77

717

Obrigações tributarias

8.749

708

3.648

708

15.073

-

-

-

Fornecedores

Parcelamentos
Partes relacionadas

2.150

616

-

616

Outras obrigações

(1.325)

1

(2.192)

1

Caixa líquido gerado pelas operações

75.802

16.885

48.882

16.885

Imposto de renda e contribuição social pagos

(2.933)

(1.658)

(2.763)

(1.658)

Juros pagos

(1.989)

(328)

(1.178)

(328)

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais

70.880

14.899

44.941

14.899

Aquisição em aplicações financeiras

(93.188)

(2.552)

(93.188)

(2.552)

Resgastes em aplicações financeiras

13.108

2.552

13.108

2.552

Fluxo de caixa das atividades de investimento:

-

(2.501)

-

(2.501)

-

Aquisições de imobilizado e intangível

Aquisição de investimento

(129.754)

(19.566)

(101.606)

(19.566)

Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento

(212.335)

(19.566)

(184.187)

(19.566)

Caixa e equivalentes de caixa oriundos de incorporações

8.026

-

8.026

-

(204.309)

(19.566)

(176.161)

(19.566)

Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos após
incorporações
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Desktop Sigmanet Comunicação Multimídia S.A.
(anteriormente denominada Desktop Sigmanet Comunicação Multimídia Ltda.)
Demonstrações do fluxo de caixa
Períodos de três meses findos em 31 de março de 2021 e 2020
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento:
Empréstimos, financiamentos e debêntures – captações

200.300

-

200.300

-

Empréstimos, financiamentos e debêntures – amortizações

(11.118)

(2.772)

(9.902)

(2.772)

(2.502)

-

(2.502)

-

(536)

(300)

(432)

(300)

104

2.550

-

2.550

186.248

(522)

187.464

(522)

52.819

(5.189)

56.244

(5.189)

Comissões sobre debêntures
Passivo de arrendamento – amortizações
Adiantamento para futuro aumento de capital
Caixa líquido gerado (aplicado nas) pelas atividades de
financiamento
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa no início do período
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período

54.941

8.560

42.678

8.560

107.760

3.371

98.922

3.371

52.819

(5.189)

56.244

(5.189)

3.513

175

2.375

175

Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa
Impacto de novos contratos do direito de uso e do passivo de
arrendamento
Impacto de aumento de capital, através de integralização do
adiantamento para futuro aumento de capital

20.541

-

20.541

-

Impacto de aumento de capital através de incorporações

26.030

-

26.030

-

408

-

408

-

32.265

81

34.778

81

-

-

2.150

-

Impacto do registro de outros créditos
Impacto do imposto de renda e contribuição social diferidos
Impacto da aquisição de controlada

As notas explicativas são parte integrante das informações trimestrais.
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Desktop Sigmanet Comunicação Multimídia S.A.
(anteriormente denominada Desktop Sigmanet Comunicação Multimídia Ltda.)
Demonstrações do valor adicionado
Períodos de três meses findos em 31 de março de 2021 e 2020
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Consolidado
31/03/2021

31/03/2020

31/03/2021

Controladora
31/03/2020

73.552
(4.707)
190
69.035

44.529
(5.162)
185
39.552

64.253
(4.668)
190
59.775

44.529
(5.162)
185
39.552

(5.993)

(3.517)

(5.059)

(3.517)

(9.062)
53.980

(11.108)
24.927

(7.672)
47.044

(11.108)
24.927

(8.271)
45.709

(4.209)
20.718

(7.715)
39.329

(4.209)
20.718

950
950

884
884

909
868
1.777

884
884

Valor total adicionado distribuído

46.659

21.602

41.106

21.602

Distribuição do valor adicionado
Empregados
Remuneração direta
Benefícios
FGTS
Outras

12.983
9.609
2.561
628
185

5.961
4.656
922
298
85

11.697
8.559
2.460
549
129

5.961
4.656
922
298
85

Tributos
Federais
Estaduais
Municipais

19.217
6.946
12.265
6

11.399
4.004
7.395
-

16.333
6.173
10.160
-

11.399
4.004
7.395
-

Remuneração de capitais de terceiros
Juros
Aluguéis
Outras despesas financeiras

9.185
5.048
3.253
884

2.677
1.437
916
324

7.968
4.546
2.719
703

2.677
1.437
916
324

Remuneração de capitais próprios
Lucros (prejuízos) retidos
Participação dos não controladores nos prejuízos retidos

5.274
5.108
166

1.565
1.565
-

5.108
5.108
-

1.565
1.565
-

46.659

21.602

41.106

21.602

Receitas
Receita bruta de serviços
Perda por redução ao valor recuperável de contas a receber
Outras receitas

Insumos adquiridos de terceiros
Custo dos serviços prestados
Materiais, energia, serviços de terceiros e outras despesas
operacionais
Valor adicionado bruto gerado pela Companhia
Retenções
Depreciação e amortização
Valor adicionado líquido gerado pela Companhia
Valor adicionado recebido em transferência
Resultado da equivalência patrimonial
Receitas financeiras

As notas explicativas são parte integrante das informações trimestrais.
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1.

Informações sobre a Companhia
A Desktop Sigmanet Comunicação Multimídia S.A., anteriormente denominada Desktop Sigmanet
Comunicação Multimídia Ltda. (“Desktop” e/ou “Companhia”) é uma sociedade por ações, com sede na cidade
de Sumaré, São Paulo na Rua Leão Brambilla, nº 46, sala 1. A Companhia tem como acionista controlador a
Makalu Brasil Partners I J - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior
(“Makalu Brasil Partners I J”).
A Companhia, em conjunto com suas controladas, Isso Internet e Telecomunicações Ltda., Netell Internet
Ltda. E Netion Soluções em Internet Via Rádio Ltda., definidas em conjunto como (“Grupo”), tem como
principais atividades: Operar no segmento de telecomunicação, cujas operações, abrangem a prestação de
serviços de telefonia fixa, internet banda larga e televisão por assinatura, sendo todos estes negócios
regulamentados pela Agência Nacional de Telecomunicações (“ANATEL”).

2.

Base de elaboração e apresentação das informações financeiras trimestrais individuais e consolidadas

2.1. Declaração de conformidade
As informações trimestrais foram preparadas e estão sendo apresentadas de acordo com o Pronunciamento
Técnico CPC 21 - Demonstração Intermediária e com a norma internacional IAS 34 - Interim Financial
Reporting, emitida pelo International Accounting Standards Board - IASB, assim como a apresentação dessas
informações está de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários,
aplicáveis elaboração das Informações Trimestrais – ITR, e evidenciam todas as informações relevantes
próprias das informações trimestrais, e somente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas pela
administração na sua gestão.
A emissão das informações trimestrais foi autorizada pela diretoria da Companhia em 13 de maio de 2021.
Estas informações contábeis trimestrais devem ser lidas em conjunto com as demonstrações financeiras do
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, uma vez que seu objetivo é prover uma atualização
das atividades, eventos e circunstâncias significativas em relação àquela demonstração financeira.
Demonstração do Valor Adicionado (DVA)
A apresentação da Demonstração do Valor Adicionado (DVA) é requerida pela legislação societária brasileira
e pelas práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis a companhias abertas. A DVA foi preparada de acordo
com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - "Demonstração do Valor Adicionado". As
IFRS não requerem a apresentação dessa demonstração. Como consequência, pelas IFRS, essa demonstração
está apresentada como informação suplementar, sem prejuízo do conjunto das informações contábeis
trimestrais.
2.2. Base de consolidação

(a) Controladas
O Grupo controla uma entidade quando está exposto a, ou tem direito sobre, os retornos variáveis advindos de
seu envolvimento com a entidade e tem a habilidade de afetar esses retornos exercendo seu poder sobre a
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entidade. As informações trimestrais de controladas são incluídas nas informações trimestrais consolidadas a
partir da data em que o Grupo obtiver o controle até a data em que o controle deixa de existir.
Nas informações trimestrais individuais da controladora, as informações financeiras de controladas são
reconhecidas por meio do método de equivalência patrimonial.

(b) Participação de acionistas não-controladores
O Grupo elegeu mensurar qualquer participação de não-controladores inicialmente pela participação
proporcional nos ativos líquidos identificáveis da adquirida na data de aquisição.

(c) Perda de controle
Quando a entidade perde o controle sobre uma controlada, o Grupo desreconhece os ativos e passivos e
qualquer participação de não-controladores e outros componentes registrados no patrimônio líquido referentes
a essa controlada. Qualquer ganho ou perda originado pela perda de controle é reconhecido no resultado. Se o
Grupo retém qualquer participação na antiga controlada, essa participação é mensurada pelo seu valor justo na
data em que há a perda de controle.

(d) Combinações de negócios
Combinações de negócio são registradas utilizando o método de aquisição quando o conjunto de atividades e
ativos adquiridos atende à definição de um negócio e o controle é transferido para o Grupo. Ao determinar se
um conjunto de atividades e ativos é um negócio, o Grupo avalia se o conjunto de ativos e atividades adquiridos
inclui, no mínimo, um input e um processo substantivo que juntos contribuam, significativamente, para a
capacidade de gerar output.
O Grupo tem a opção de aplicar um "teste de concentração" que permite uma avaliação simplificada se um
conjunto de atividades e ativos adquiridos não é um negócio. O teste de concentração opcional é atendido se,
substancialmente, todo o valor justo dos ativos brutos adquiridos estiver concentrado em um único ativo
identificável ou grupo de ativos identificáveis similares.
A contraprestação transferida é geralmente mensurada ao valor justo, assim como os ativos líquidos
identificáveis adquiridos. Qualquer ágio que surja na transação é testado anualmente para avaliação de perda
por redução ao valor recuperável. Ganhos em uma compra vantajosa são reconhecidos imediatamente no
resultado. Os custos da transação são registrados no resultado conforme incorridos, exceto os custos
relacionados à emissão de instrumentos de dívida ou patrimônio.
Qualquer contraprestação transferida não inclui montantes referentes ao pagamento de relações preexistentes.
Esses montantes são geralmente reconhecidos no resultado do período.
Qualquer contraprestação contingente a pagar é mensurada pelo seu valor justo na data de aquisição. Se a
contraprestação contingente é classificada como instrumento patrimonial, então ela não é remensurada e a
liquidação é registrada dentro do patrimônio líquido. As demais contraprestações contingentes são
remensuradas ao valor justo em cada data de relatório e as alterações subsequentes ao valor justo são
registradas no resultado do período.
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(e) Transações eliminadas na consolidação
Saldos e transações intragrupo, e quaisquer receitas ou despesas (exceto para ganhos ou perdas de transações
em moeda estrangeira) não realizadas derivadas de transações intragrupo, são eliminados. Ganhos não
realizados oriundos de transações com investidas registradas por equivalência patrimonial são eliminados
contra o investimento na proporção da participação do Grupo na investida. Perdas não realizadas são
eliminadas da mesma maneira de que os ganhos não realizados, mas somente na extensão em que não haja
evidência de perda por redução ao valor recuperável.
A seguir é apresentada a base de consolidação do período de 31 de março de 2021:
Participação %
31/03/2021

31/12/2020

100%

100%

Investimento:
Isso Internet e Telecomunicações Ltda.
Netion Soluções em Internet Via Rádio
Ltda.
Netell Internet Ltda.

92,72%

-

70%

70%

(i) Maiores detalhes das empresas investidas em 31 de dezembro de 2020, pode ser obtido na Nota
Explicativa Nº 4.
2.3. Impactos nas informações trimestrais relacionados a Pandemia de Coronavírus (COVID – 19)
Em 31 de dezembro de 2019, a Organização Mundial de Saúde (“OMS”) emitiu o primeiro alerta de uma nova
doença, depois que autoridades chinesas notificaram casos de uma misteriosa pneumonia na cidade de Wuhan.
No dia 9 de janeiro de 2020, foi anunciado pela OMS que os casos de pneumonia estariam ocorrendo devido
a um novo Coronavírus, tipo semelhante ao da Síndrome respiratória aguda grave (“SARS”). Desde então, a
Administração da Companhia vem acompanhando os impactos e possíveis incertezas relevantes relacionadas
a eventos ou condições que possam lançar dúvidas significativas sobre a capacidade da entidade de continuar
como uma empresa em andamento.
Em 31 de março de 2021, após análise interna, não houve indicação de redução ao valor recuperável de ativos
ou riscos associados ao cumprimento de obrigações, uma vez que a Companhia não é altamente alavancada e
ainda possui linhas de crédito disponíveis para serem utilizadas em caso de redução significativa do volume
de caixa.
A Companhia está cumprindo os protocolos de saúde e segurança emitidos por autoridades e agências.
Também está monitorando a evolução da situação e avaliando de perto os impactos do COVID-19 em seus
negócios e até o momento, não sofreu nenhum impacto negativo em suas operações. A Companhia teve
impactos positivos nas vendas, no entanto, avalia continuamente as respostas governamentais e desempenho
econômicos locais, regionais e globais, e possíveis impactos em seus negócios.
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A Companhia também implementou uma série de ações para manutenção operacional e a gestão do caixa.
Dentre as ações tomadas, figuram como as principais:
x Adoção da MP nº 936/2020 convertida em Lei 14.020/2020 (Programa emergencial de manutenção do
emprego e da renda);
x Renegociação dos prazos de pagamentos junto aos fornecedores; e
x Revisão do plano de investimentos com a captação de debêntures (maiores detalhes descritos na Nota
explicativa 15).
A Companhia está em constante revisão dos contratos com os prestadores de serviços e insumos, de tal forma
que mantenha a eficiência operacional e os custos e despesas estejam em linha com o volume de negócio e as
previsões orçamentárias.
Em suma, a Companhia vem permanentemente monitorando o cenário e mantém um plano de ajuste dinâmico,
adaptável conforme a evolução do cenário econômico.
Adicionalmente, no sentido de preservar os colaboradores da Companhia a Administração elaborou e está
aplicando as ações listadas a seguir:
x Priorização do trabalho remoto (home office);
x Suspensão de viagens internacionais e nacionais dos colaboradores;
x Substituição de reuniões presenciais por videoconferências, áudio conferências ou ligações telefônicas;
x Afastamento por quatorze dias de colaboradores que tenham sintomas e que tiveram contato com casos
confirmados ou suspeitos (isolamento social);
x Afastamento por sete dias dos colaboradores oriundos de qualquer país a contar da data de saída do exterior
(isolamento social);
x Reclusão de quatorze dias em casos de viagens internacionais, como política da Companhia; e
x Orientações periódicas aos colaboradores sobre formas de prevenção da doença.
2.4. Novas normas, alterações e interpretações de normas

As normas alteradas e interpretações efetivas para o exercício iniciado em 1º de janeiro de 2021 não
impactaram essas informações contábeis trimestrais da Companhia: Uma série de outras revisões de
normas e interpretações estão em andamento pelo IASB e a Companhia as avaliará oportunamente.
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3.

Julgamentos, estimativas e premissas contábeis significativas
A elaboração das informações trimestrais em conformidade com o CPC 21(R1) – Demonstração Intermediária
e a norma internacional IAS 34 – Interim Financial Reporting, emitida pelo International Accounting Standards
Board (IASB) e está de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários,
aplicáveis na elaboração das Informações Trimestrais – ITR exige o uso de julgamentos, estimativas e
premissas que afetam os valores apresentados de ativos e passivos e de receitas e despesas.
Julgamentos
A preparação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia requer que a
Administração faça julgamentos e estimativas e adote premissas que afetam os valores apresentados de
receitas, despesas, ativos e passivos, bem como as divulgações de passivos contingentes, na data-base das
demonstrações financeiras. Contudo, a incerteza relativa a essas premissas e estimativas poderiam levar a
resultados que requeiram um ajuste significativo ao valor contábil do ativo ou passivo afetado em períodos
futuros.
Estimativas e premissas
As principais premissas relativas a fontes de incerteza nas estimativas futuras e outras importantes fontes de
incerteza em estimativas na data do balanço, envolvendo risco significativo de causar um ajuste significativo
no valor contábil dos ativos e passivos no próximo exercício financeiro, são discutidas a seguir:
Mudanças nos fatos e nas circunstâncias podem fazer com que as estimativas sejam revistas e os resultados
reais podem ser diferentes das estimativas. As revisões das estimativas são reconhecidas prospectivamente.
As estimativas e premissas são revisadas continuamente.
Os principais julgamentos são apresentados a seguir:
x Perda por redução ao valor recuperável de ativos não financeiros: Uma perda por redução ao valor recuperável
existe quando o valor contábil de um ativo ou unidade geradora de caixa excede o seu valor recuperável, o
qual é o maior entre o valor justo menos custos de venda ou o seu valor em uso. O cálculo do valor justo menos
custos de vendas é baseado em informações disponíveis de transações de venda de ativos similares ou preços
de mercado menos custos adicionais para descartar o ativo. O cálculo do valor em uso é baseado no modelo
de fluxo de caixa descontado. Os fluxos de caixa derivam do orçamento e não incluem atividades de
reorganização com as quais a Companhia ainda não tenha se comprometido ou investimentos futuros
significativos que melhorarão a base de ativos da unidade geradora de caixa objeto de teste. O valor recuperável
é sensível à taxa de desconto utilizada no método de fluxo de caixa descontado, bem como os recebimentos de
caixa futuros esperados e à taxa de crescimento utilizada para fins de extrapolação;
x Valor justo de instrumentos financeiros: Quando o valor justo de ativos e passivos financeiros apresentados no
balanço patrimonial não puder ser obtido de mercados ativos, é determinado utilizando técnicas de avaliação,
incluindo o método de fluxo de caixa descontado. Os dados para esses métodos se baseiam naqueles praticados
no mercado, quando possível, contudo, quando isso não for viável, um determinado nível de julgamento é
requerido para estabelecer o valor justo. O julgamento inclui considerações sobre os dados utilizados como,
por exemplo, risco de liquidez, risco de crédito e volatilidade;
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x Perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa: A provisão para perdas de crédito esperadas foi
reconhecida como redução das contas a receber com base em análise da natureza das contas a receber
envolvidas, considerando a antiguidade dos valores a receber, cenário econômico e riscos envolvidos em cada
situação cujo montante é considerado pela Administração como suficiente para cobrir eventuais perdas e
considera principalmente a inadimplência esperada; e
x Provisões para contingências: A Companhia reconhece provisão para causas cíveis, tributárias trabalhistas. A
avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as
jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico,
bem como a avaliação dos advogados externos. As provisões são revisadas e ajustadas para levar em conta
alterações nas circunstâncias, tais como prazo de prescrição aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou
exposições adicionais identificadas com base em novos assuntos ou decisões de tribunais.
4.

Reestruturação societária e combinação de negócios
Reestruturações societárias ocorridas em 2020
Incorporação da DIS Provedor de Serviços de Conexão de Internet Ltda. (“DIS”)
Em 15 de maio de 2020, a Companhia incorporou a DIS com base em laudo de avaliação do patrimônio líquido
na data-base de 30 de abril de 2020 sendo seu acervo líquido avaliado no montante de R$ 3.675 que em ato
contínuo, acarretou aumento de capital social no mesmo montante. A DIS era uma investida direta da DSN,
controladora da Companhia, que realizou aporte de capital através da incorporação do acervo líquido da DIS
com a finalidade de combinação de negócios sob controle comum.
O quadro abaixo demonstra os valores de registros no laudo de avaliação (não teve mudanças materiais da data
de incorporação):
Ativo

30/04/2020

Circulante
Caixa e equivalente de caixa
Adiantamentos
Total do ativo circulante

Passivo e acervo líquido

30/04/2020

Circulante
1
12
13

Não circulante
Depósitos judiciais
Contas a receber - Partes relacionadas
Outros ativos
Imobilizado

13
2.230
2
1.570

Total do ativo não circulante

3.815
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Obrigações sociais e trabalhistas
Imposto de renda e contribuição social
Total do passivo circulante

Total do acervo líquido

38
115
153
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Total do Ativo

3.828

Total do passivo e acervo líquido

3.828

A Companhia realizou a incorporação com o objetivo de consolidar as atividades e auferir maior sinergia entre
as empresas pertencentes a estrutura societária do Grupo.
Aquisição de participação societária com obtenção de controle da ISSO Internet e Telecomunicações Ltda.ME (“ISSO”)
Em 19 de agosto de 2020, a Companhia celebrou contrato de Compra e Venda de Quotas e Outras Avenças
para aquisição da totalidade de 555.000 (quinhentos e cinquenta e cinco mil) quotas da ISSO pelo preço de
aquisição no montante de R$ 6.200, gerando ágio no montante de R$ 1.957 e mais valia no montante de R$
1.641.
A Companhia realizou a aquisição da participação societária para expandir significativamente a gama de
serviços no segmento de telecomunicações que pode ser oferecida aos clientes.
A Companhia mensurou a aquisição ao valor justo, que foi avaliada no total de R$ 4.243, conforme disposto
no quadro a seguir:
Resumo da operação

Valor

Patrimônio líquido inicial

2.602

Ajuste a valor justo do imobilizado

2.330

(-) IRPJ e CSLL diferidos sobre o ajuste do valor justo do imobilizado

(792)

Valor justo dos relacionamentos com clientes

156

(-) IRPJ e CSLL diferidos sobre o ajuste do valor justo dos relacionamentos com clientes

(53)

Ativos adquiridos e passivos assumidos

4.243

Preço de aquisição
Patrimônio líquido inicial
Ágio gerado (i)
Valor justo gerado (i)

6.200
2.602
1.957
1.641

Total de quotas
Total de quotas adquiridas
Total de participação - adquiridas (%)

555
555
100%

(i) A Companhia identificou ajustes de valor justo em carteira de clientes (intangível) e excedente do ativo
fixo.
O quadro abaixo demonstra os valores de registros de livros contábeis na data de aquisição:
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Ativo
Circulante
Aplicações financeiras
Contas a receber de clientes

19/08/2020

Total do ativo circulante

297
389

Passivo e patrimônio líquido
Circulante
Fornecedores
Obrigações sociais e trabalhistas
Empréstimos e financiamentos
Imposto de renda e contribuição social

686

Total do passivo circulante

19/08/2020
90
68
77
236
453

Não circulante
Imobilizado
Intangível

2.227
142

Patrimônio líquido
Capital social
Lucros acumulados

555
2.047

Total do ativo não circulante

2.369

Total do patrimônio líquido

2.602

Total do Ativo

3.055

Total do passivo e acervo líquido

3.055

O valor justo da contraprestação transferida da ISSO na data da aquisição é apresentado a seguir:
Data da
parcela

Valor
do
contrato

Fator de
correção

CDI

Fator de
correção

Valor
nominal da
parcela

Fator do
valor justo
(*)

Valor
justo da
parcela

Preço base da aquisição

-

6.200

-

-

-

-

-

-

Preço base ajustado

-

6.200

-

-

-

-

-

-

1ª Parcela

19/08/2020

3.100

3.100

1

3.100

2ª Parcela

19/02/2021

1.550

1.565

0,94

1.466

3ª Parcela
Valor justo do preço total

19/08/2021

1.550
6.200

1.579
6.244

0,88

1388
5.954

50% à
100%
vista
100% da
taxa DI 1,90% 100,95%
100% da
taxa DI 1,90% 101,90%
-

(*) Considerando o WACC de 13,4%.
No quadrimestre encerrado em 31 de dezembro de 2020, o ISSO contribuiu com receita de R$ 2.169 e lucro
de R$ 893 para o resultado do Grupo. Se a aquisição tivesse ocorrido em 1 de janeiro de 2020, a administração
estima que a receita consolidada teria sido a maior no montante de R$ 5.308 e o lucro consolidado do exercício
teria sido a maior no montante de R$ 2.449. Na determinação destes montantes, a gestão assumiu que os
valores justos, determinados provisoriamente na data de aquisição, teriam sido os mesmos se a aquisição
tivesse ocorrido em 1 de janeiro de 2020.

Aquisição de participação societária com obtenção de controle da Netell Internet Ltda. (“Netell”)

24

175

Desktop Sigmanet Comunicação Multimídia S.A.
(anteriormente denominada Desktop Sigmanet Comunicação Multimídia Ltda.)
Notas explicativas às informações trimestrais
31 de março de 2021
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Em 30 de novembro de 2020, a Companhia celebrou contrato de Compra e Venda de Quotas e Outras Avenças
para aquisição de 70.000 (setenta mil) quotas equivalentes a 70% do capital social da Netell pelo preço de
aquisição no montante de R$ 28.630, gerando ágio no montante de R$ 22.768 e mais valia no montante R$
5.470.
A Companhia realizou a aquisição da participação societária para expandir significativamente a gama de
serviços no segmento de telecomunicações que pode ser oferecida aos clientes.
A Companhia mensurou a aquisição ao valor justo, que foi avaliada no total de R$ 8.373, conforme disposto
no quadro a seguir:
Resumo da operação

Valor

Patrimônio líquido inicial

558

Ajuste a valor justo do imobilizado

8.874

(-) IRPJ e CSLL diferidos sobre o ajuste do valor justo do imobilizado

(3.017)

Valor justo dos relacionamentos com clientes
(-) IRPJ e CSLL diferidos sobre o ajuste do valor justo dos
relacionamentos com clientes
Ativos de indenizações

2.967
(1.009)
93

Provisões para contingências

(93)

Ativos adquiridos e passivos assumidos

8.373

Preço de aquisição

28.630

Patrimônio líquido inicial

392

Ágio gerado (i)

22.768

Valor justo gerado (i)

5.470

Total de quotas

100

Total de quotas adquiridas

70

Total de participação – adquiridas (%)

70%

(ii) A Companhia identificou ajustes de valor justo em carteira de clientes (intangível) e excedente de ativo
fixo
O quadro abaixo demonstra os valores de registros de livros contábeis na data de aquisição:
Ativo
Circulante
Caixa e equivalente de caixa
Contas a receber de clientes
Contas a receber – Partes relacionadas
Estoques
Impostos a recuperar

30/11/2020

Passivo e patrimônio líquido
Circulante
Empréstimos e financiamentos
Fornecedores
Fornecedores – Partes relacionadas
Obrigações sociais e trabalhistas
Obrigações tributárias

6
998
152
903
583
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Outros ativos

107

Total do ativo circulante

2.749

Não circulante
Depósitos judiciais
Investimentos
Imobilizado
Intangível

72
280
6.428
290

Total do ativo não circulante

7.070

Outras obrigações

1.006

Total do passivo circulante

4.957

Não circulante
Empréstimos e financiamentos
Estoques de terceiros

3.406
898

Total do passivo não circulante

4.304

Patrimônio líquido
Capital social
Lucros acumulados
Total do patrimônio líquido
Total do Ativo

9.819

100
458
558

Total do passivo e acervo líquido

9.819

O valor justo da contraprestação transferida da Netell na data da aquisição é apresentado a seguir:
Data da
parcela

Valor
Fator de
do
correção
contrato

CDI

Valor
Fator de
nominal da
correção
parcela

Fator do
valor justo
(*)

Valor
justo da
parcela

Preço base da aquisição

-

28.630

-

-

-

-

-

-

Preço base ajustado

-

28.630

-

-

-

-

-

-

À vista
À vista

03/12/2020
30/11/2020

20.000
900

- 100,00%
- 100,00%

20.000
900

1
1

20.000
900

1ª Parcela

30/11/2021

1.126

1,90% 101,90%

1.147

0,9

1.029

2ª Parcela

30/11/2022

1.126

1,90% 103,83%

1.169

0,8

940

3ª Parcela

30/11/2023

1.126

1,90% 105,80%

1.191

0,72

858

4ª Parcela

30/11/2024

1.126

1,90% 107,82%

1.214

0,65

784

5ª Parcela

30/11/2025

1.126

1,90% 109,86%

1.237

0,58

716

Parcela diferida

30/11/2025

2.100

À vista
À vista
100% da
taxa DI
100% da
taxa DI
100% da
taxa DI
100% da
taxa DI
100% da
taxa DI
100% da
taxa DI

1,90% 109,86%

2.307

0,58

1.336

Valor justo do preço total

28.630

(*) Considerando o WACC de 11,5%.
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Para um mês findo em 31 de dezembro de 2020, a Netell contribuiu com receita de R$ 1.836 e de R$ 542 para
o resultado do Grupo. Se a aquisição tivesse ocorrido em 1 de janeiro de 2020, a administração estima que a
receita consolidada teria sido a maior no montante de R$ 20.865 e o lucro consolidado do exercício teria sido
a maior no montante de R$ 2.627. Na determinação destes valores, a gestão assumiu que os ajustes de valor
justo, determinados provisoriamente na data de aquisição teriam sido os mesmos se a aquisição tivesse ocorrido
em 1 de janeiro de 2020.
Aquisição de participação societária com obtenção de controle da Netion soluções em Internet Via Rádio
Ltda. (“Netion”)
Em 03 de março de 2021, a Companhia celebrou contrato de Compra e Venda de Quotas e Outras Avenças
para aquisição de 706.266 (setecentos e seis mil, duzentos e seiscentos seis) quotas da Netion pelo preço de
aquisição no montante de R$ 4.956, gerando menos-valia de imobilizado de R$ 283, menos-valia de carteira
de clientes de R$ 551 e ágio por rentabilidade futura de R$ 12.272.
A Companhia realizou a aquisição da participação societária para continuar seu plano de expansão regional e
acrescentar a gama de serviços no segmento de telecomunicações.

A Companhia mensurou a aquisição ao valor justo, que foi avaliada no total de (R$ 8.221), conforme disposto
no quadro a seguir:
Resumo da operação

Valor

Patrimônio líquido inicial
Ajuste a valor justo do imobilizado
(-) IRPJ e CSLL diferidos sobre o ajuste do valor justo do imobilizado
Valor justo dos relacionamentos com clientes
(-) IRPJ e CSLL diferidos sobre o ajuste do valor justo dos relacionamentos com clientes
Ativos de indenizações
Provisões para contingências

(7.386)
(429)
146
(835)
284
574
(574)

Ativos adquiridos e passivos assumidos

(8.221)

Preço de aquisição (ii)
Ativos adquiridos e passivos assumidos
Participação de não controladores
Ágio por rentabilidade futura gerado (i)

4.650
(8.221)
(599)
12.272

(i) Valor gerado da diferença de alocação do preço pago entre a menos-valia dos ativos intangíveis
identificados (carteira de clientes) e menos-valia de imobilizado.
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(ii) O preço de aquisição (R$ 4.956) para determinação de contraprestação transferida é ajustado ao valor
presente na data da transação por 100% do CDI, de acordo com a expectativa de pagamento das respectivas
parcelas futuras (R$ 4.650).

O quadro abaixo demonstra os valores de registros de livros contábeis na data de aquisição:
Ativo

28/02/2021

Circulante
107

Contas a receber de clientes
Contas a receber – Partes
l i d
Impostos a recuperar

2.019

Total do ativo circulante

Intangível

Empréstimos e financiamentos

2.022

Imposto de renda e contribuição social

3.808

260

Obrigações sociais e trabalhistas

2.344

110

Obrigações tributárias

4.462

Outras obrigações

1.314

2.497

Total do passivo circulante

14.809

Não circulante
14.993
2.504

Empréstimos e financiamentos
Parcelamentos tributários
Outras obrigações

Total do ativo não circulante

859

Fornecedores

0

Não circulante
Imobilizado

28/02/2021

Circulante

Caixa e equivalente de caixa

Outros ativos

Passivo e passivo a descoberto

17.497

Total do passivo não circulante

412
11.326
833
12.571

Passivo a descoberto
Capital social
Prejuízos acumulados

Total do Ativo

19.994

762
(8.148)

Total do passivo a descoberto

(7.386)

Total do passivo e do passivo a descoberto

19.994

O valor justo da contraprestação transferida da Netion na data da aquisição é apresentado a seguir:
A aquisição da Netion ocorre através de 3 formatos de pagamento: (i) Pagamento à vista em 4 de março de
2021 do valor de R$ 2.500 (ii) Parcela Diferida no valor de R$ 1.456, a qual será paga preferencialmente
através de integralizações de capital em nome dos acionistas vendedores (minoritários) ou, caso a Companhia
opte por não fazer os aportes, diretamente aos acionistas vendedores. Na forma do aporte capital, a Companhia
realizará até o montante de R$ 20.000, de forma que a parcela devida aos vendedores no montante de R$ 1.456,
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correspondente aos 7,28% de participação seja integralmente liquidada. (iii) Earn-Out de R$ 1.000 com
previsão de pagamento conforme tabela a seguir:

J

Data da

Aportes de

Valor do

Fator de

parcela

capital

contrato

correção

Preço base da aquisição
Earn-out
Preço base

03/03/2021
2/28/2023

3.956
1
4.956

1ª parcela - Preço de aquisição

04/03/2021

Aporte 1 - Parcela diferida

31/12/2021

10.500

Aporte 2 - Parcela diferida

03/03/2022

1.500

Aporte 3 - Parcela diferida

03/03/2023

1.500

Aporte 4 - Parcela diferida

03/03/2024

1.500

Aporte 5 - Parcela diferida

03/03/2025

1.500

Total previsto da parcela diferida
Parcela diferida em até 5 anos

31/07/2013

3.500
20.000

2.500 à vista
100% da taxa
765
DI
100% da taxa
109
DI
100% da taxa
109
DI
100% da taxa
109
DI
100% da taxa
109
DI
255
1.456
100% da taxa
500
DI
100% da taxa
500
DI
1.000
4.956

Parcela 1 - Earn-out

2/28/2022

Parcela 2 - Earn-out

2/28/2023

Earn-out
Valor justo do preço total

Valor
nominal
da parcela

Valor
justo
da parcela

2.500

2.499

777

712

111

100

113

92

115

84

118

77

267
1.501

207
1.271

509

459

519

421

1,028
5.029

879
4.650

(*) Considerando o WACC de 11,4%.
Para o mês findo em 31 de março de 2021, a Netion contribuiu com receita de R$ 2.199 e de R$ 291 para a
consolidação da Companhia. Se a aquisição tivesse ocorrido em 1º de janeiro de 2021, a administração estima
que a receita consolidada teria sido aumentada em R$ 6.300 e o prejuízo consolidado do período teria sido
reduzido em (R$ 688). Na determinação destes valores, a gestão assumiu que os ajustes de valor justo,
determinados provisoriamente na data de aquisição teriam sido os mesmos se a aquisição tivesse ocorrido em
1 de janeiro de 2021.
Incorporação da DSN Participações S.A, Santo Cristo Participações S.A. e Deodoro Participações S.A.
Em 31 de março de 2021, a Desktop realizou a incorporação reversa de sua controladora direta DSN
Participações S.A. (“DSN”), em razão de projeto de reestruturação das atividades da DSN que visava trazer
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maior eficiência e organização dos ativos e passivos da DSN e seus acionistas. O patrimônio líquido e o acervo
líquido incorporado pela Desktop foram avaliados por peritos que emitiram laudo de avaliação na data-base
de 31 de dezembro de 2020. O aumento de capital na Desktop foi de R$ 4.332 sem alteração no número de
ações total.
Também em 31 de março de 2021, a Desktop realizou incorporação reversa de suas acionistas Santo Cristo
Participações S.A. (“Santo Cristo”) e Deodoro Participações S.A. (“Deodoro”). As incorporações se deram de
forma a simplificar a estrutura acionária da Desktop e a otimizar custos em sua gestão. O patrimônio líquido
da Santo Cristo e da Deodoro foi avaliado por peritos que emitiram laudo de avaliação na data-base de 31 de
dezembro de 2020. Em função das duas incorporações reversas, o capital social da Desktop aumentou em R$
21.698, sem a emissão de novas ações. A totalidade de ações da Desktop que eram detidas pela Deodoro
passaram a ser detidas pelo acionista controlador final da Deodoro. Diante dos fatos citados anteriormente, a
Desktop passou a ter como novo controlador Makalu Brasil Partners I – Fundo de Investimento em
Participações (“Makalu”).
A seguir está apresentado o balanço patrimonial de incorporação da DSN:

Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Aplicações financeiras
Impostos a recuperar
Outros ativos
Total do ativo circulante

31/12/2020
4.285
35
17
4.337

Não circulante
Investimentos

89.287

Total do ativo não circulante

89.287

Total do Ativo

93.624

Passivo e patrimônio líquido
Circulante
Obrigações fiscais

Total do passivo circulante

31/12/2020
6

6

Patrimônio líquido
Capital social
Reserva de lucros
Prejuízos acumulados

76.581
5.000
12.037

Total do patrimônio líquido

93.618

Total do passivo e acervo líquido

93.624

A seguir é apresentado a demonstração do cálculo do acervo líquido da DSN a ser incorporado pela Desktop:
DSN

31/12/2020

Patrimônio líquido
Eliminações:

93.618
(89.287)

(i) Investimentos
Acervo líquido a ser incorporado

(89.287)
4.331

Adiantamento para futuro aumento de capital integralizado

20.541

Aumento de capital

24.872
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(i) Eliminação do saldo de R$ 89.287 registrado na conta de investimentos é realizado contra o patrimônio
líquido.

A seguir está apresentado o balanço patrimonial de incorporação da Santo Cristo:
Ativo
Circulante
Títulos e valores mobiliários
Impostos a recuperar
Total do ativo circulante

31/12/2020

Passivo e patrimônio líquido
Circulante
Fornecedores (ii)

752
7
759

Total do passivo circulante

31/12/2020
2.128

2.128

Não circulante
Investimentos (i)

180.959

Não circulante
Debêntures (iii)

75.858

Total do ativo não circulante

180.959

Total do passivo não circulante

75.858

Patrimônio líquido
Capital social
Lucros acumulados

95.574
8.158

Total do Ativo

181.718

Total do patrimônio líquido

103.732

Total do passivo e acervo líquido

181.718

O montante de R$ 180.959 de investimento foi eliminado da seguinte forma:
(i) O valor de R$ 160.879 é eliminado da conta de Investimentos contra o patrimônio líquido. A totalidade
do investimento não é integralmente eliminada em decorrência dos ativos intangíveis identificados na
aquisição da DSN, cujo montante é de R$ 20.080. Adicionalmente, como efeito da incorporação o capital
social foi aumentado pela constituição da reserva especial de ágio no montante de R$ 35.578, decorrente da
aplicação da alíquota de IRPJ e CSLL (34%) sobre o total de ágio registrado na transação no montante de R$
104.632 que se mantém no balanço da Desktop após a incorporação, vide Nota 20.
(ii) Eliminação do saldo de R$ 2.128 registrado na conta de Fornecedores é realizado contra o Patrimônio
Líquido – Decorrente de obrigações que são assumidas pelo novo Controlador direto Makalu Brasil Partners I
– Fundo de Investimento em Participações, de acordo com o termo de acordo assinado entre as partes.
(iii) Eliminação do saldo de R$ 75.858 registrado na conta de Debêntures é realizado contra o patrimônio
líquido – Decorrente de obrigações assumidas pelo novo Controlador direto Makalu Brasil Partners I – Fundo
de Investimento em Participações, de acordo com o termo de acordo assinado entre as partes.
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A seguir é apresentado a demonstração do cálculo do acervo líquido da Santo Cristo a ser incorporado pela
Desktop:
Santo Cristo
Patrimônio líquido
Eliminações:
Investimentos
Fornecedores
Debêntures
Acervo líquido a ser incorporado
Reserva especial de ágio
Aumento de capital em decorrência da incorporação

31/12/2020
103.732
(82.893)
(160.879)
2.128
75.858
20.839
35.578
56.417

A seguir está apresentado o balanço patrimonial de incorporação da Deodoro:
Ativo
Circulante
Títulos e valores mobiliários
Total do ativo circulante

31/12/2020
860

Passivo e patrimônio líquido
Circulante
Fornecedores

860

Total do passivo circulante

Não circulante
Investimentos (i)

103.732

Total do ativo não circulante

103.732

Total do Ativo

(i)

Patrimônio líquido
Capital social
Lucros acumulados

104.592

31/12/2020
1
1

96.449
8.142

Total do patrimônio líquido

104.591

Total do passivo e acervo líquido

104.592

O valor de R$ 103.732 é eliminado da conta de investimentos contra o patrimônio líquido.

A seguir é apresentado a demonstração do cálculo do acervo líquido da Deodoro a ser incorporado pela
Desktop:
Deodoro
Patrimônio líquido
Eliminações:
Investimentos
Acervo líquido a ser incorporado

31/12/2020
104.592
(103.732)
(103.732)
860

Desdobramento de ações
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Em 13 de maio de 2021, a Assembleia Geral Extraordinária da Companhia aprovou o desdobramento das
28.249.338 (vinte e oito milhões, duzentos e quarenta e nove mil, trezentos e trinta e oito) ações ordinárias,
nominativas e sem valor nominal, emitidas pela Companhia em 56.498.676 (cinquenta e seis milhões,
quatrocentos e noventa e oito, seiscentos e setenta e seis) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem
valor nominal, sem modificação no capital social, nos termos do artigo 12 da Lei das S.A.
Plano de opções de compra de ações
Em 13 de maio de 2021, a Assembleia Geral Extraordinária da Companhia aprovou a criação de um plano de
opção de compra de ações da Companhia, cujo objetivo é permitir que determinados administradores,
conselheiros e empregados, sujeito a determinadas condições, adquiram até 5% (cinco por cento) do capital
social total da Companhia em bases totalmente diluídas nesta data, com vistas a: (i) estimular a expansão, o
êxito e a consecução dos objetivos sociais da Companhia; (ii) alinhar os interesses dos acionistas da Companhia
aos das pessoas elegíveis; e (iii) possibilitar à Companhia atrair e manter a ela vinculadas as pessoas elegíveis
como investidores. Administração dará sequência em estabelecer as condições e assinar os contratos (como
for aplicável).
5.

Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e bancos
Aplicações de liquidez imediata

31/03/2021
99.094
8.666
107.760

Consolidado
31/12/2020
13.610
41.331
54.941

31/03/2021
98.549
373
98.922

Controladora
31/12/2020
3.369
39.309
42.678

As aplicações financeiras de liquidez imediata são compostas principalmente por Fundos de investimentos
mantidos junto a instituições financeiras de primeira linha, baseados na variação da taxa dos Certificados de
Depósitos Interbancários (“CDI”) com liquidez imediata, com vencimentos originais de até três meses, e com
risco insignificante de mudança de valor. Os investimentos possuem taxas de juros de 98% a 100% do CDI
em 31 de março de 2021 e 31 de dezembro de 2020.
As receitas geradas por estas aplicações financeiras são registradas como receitas financeiras.

33

184

Desktop Sigmanet Comunicação Multimídia S.A.
(anteriormente denominada Desktop Sigmanet Comunicação Multimídia Ltda.)
Notas explicativas às informações trimestrais
31 de março de 2021
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

6.

Aplicações financeiras
A seguir são apresentadas as aplicações financeiras:

Instituições financeiras
Banco Santander S.A. (i)
Banco do Brasil S.A.(i)

Linha
CDB
Progressivo
DI VIP

Rentabilidade
100 a 102%
CDI
107% CDI

Uniprime Norte do Parana
- C.E.C.M Medicos, Prof
Ciência e Artes e Empr
Ltda. (i)
RDC 100
100% CDI
Título de
Título de capitalização
capitalização

Circulante
Não circulante

31/03/2021

Consolidado
31/12/2020

31/03/2021

Controladora
31/12/2020

101.264
3.663

21.152
3.646

101.264
3.663

21.152
3.646

1.876

1.876

1.876

1.876

37
106.840

37
26.711

37
106.840

37
26.711

104.964
1.876

24.835
1.876

104.964
1.876

24.835
1.876

(i) As referidas aplicações financeiras estão vinculadas em garantias dos empréstimos e financiamentos,
maiores detalhes apresentados na Nota explicativa 14.
De acordo com a política de investimentos da Companhia, os ativos financeiros são mensurados ao valor justo
por meio do resultado. Os principais investimentos possuem taxas de juros de 100% a 107% do CDI em 31 de
março de 2021 e 31 de dezembro de 2020, com o vencimento original até 2023 e liquidez diária.
A Companhia objetiva gerir suas aplicações financeiras, buscando o equilíbrio entre liquidez e rentabilidade,
considerando o plano de investimento programado para os próximos anos.
A movimentação das aplicações financeiras está apresentada a seguir:
Saldo em 31 de dezembro de 2019
Aplicações
Resgates
Rendimentos
Saldo em 31 de março de 2020

5.351
2.552
(2.552)
146
5.497

Saldo em 31 de dezembro de 2020
Aplicações
Resgates
Rendimentos
Saldo em 31 de março de 2021

26.711
93.188
(13.108)
49
106.840
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7.

Contas a receber de clientes
Consolidado
Contas a receber faturadas
Contas a receber a faturar

Controladora

31/03/2021
50.854
22.909

31/12/2020
39.155
21.043

31/03/2021
43.914
22.668

31/12/2020
37.426
21.114

(38.697)
35.066

(30.944)
29.254

(35.480)
31.102

(30.812)
27.728

Perda por redução ao valor recuperável de contas a receber

A seguir é apresentada a idade de vencimento das contas a receber:

31/03/2021

Consolidado
31/12/2020

31/03/2021

Controladora
31/12/2020

1.735

1.726

104

201

8.601
3.710
2.143
2.062
1.898
1.562
29.143
50.854

6.802
2.845
1.671
1.518
1.650
1.153
21.790
39.155

7.967
3.493
1.855
1.820
1.672
1.380
25.623
43.914

6.802
2.845
1.671
1.518
1.650
1.153
21.586
37.426

A vencer
Vencidos
De 01 a 30 dias
De 31 a 60 dias
De 61 a 90 dias
De 91 a 120 dias
De 121 a 150 dias
De 151 a 180 dias
De 181 em diante

A Administração efetua análise histórica ponderada de recebimentos de suas contas a receber por faixas de
vencimento e entende que são necessárias provisões parciais entre 1 e 90 dias. Adicionalmente, entende que a
partir de 91 dias os saldos são prováveis de não recebimento, dada a alta inadimplência nessa faixa de
vencimento e por isso são provisionados integralmente baseados nas perdas esperadas que consideram o
histórico do Grupo conforme requerido pelo CPC 48.
A seguir é apresentada a movimentação da perda por redução ao valor recuperável de contas a receber:

Saldo inicial
Adições
Aquisições (i)
Perdas
Saldo final

(i)

31/03/2021
(30.944)
(8.771)
(3.046)
4.064
(38.697)

Consolidado
31/03/2020
(15.777)
(5.162)
(20.939)

31/03/2021
(30.812)
(8.771)
4.103
(35.480)

Controladora
31/03/2020
(15.777)
(5.162)
(20.939)

Saldo inicial de aquisição da Netion. Para maiores detalhes verificar a nota explicativa 4.
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8.

Impostos a recuperar
Os saldos em 31 de março de 2021 e 31 de dezembro de 2020, apresentados abaixo, representam os montantes
individuais e consolidados:

ICMS (i)
PIS e COFINS
Outros impostos

31/03/2021
25.460
459
422
26.341

Consolidado
31/12/2020
17.347
419
17.766

31/03/2021
24.661
459
419
25.539

Controladora
31/12/2020
16.895
419
17.314

8.604
17.737

6.208
11.558

7.802
17.737

5.756
11.558

Circulante
Não circulante

Os créditos do ICMS são oriundos, principalmente, dos investimentos realizados no ativo imobilizado, os quais
estão sendo compensados com os débitos provenientes das operações. Esses créditos estão registrados no ativo
circulante e não circulante, de acordo com o prazo previsto de realização.
9.

Investimentos

Investimento:
Isso Internet e Telecomunicações Ltda.
Netell Internet Ltda.
Ágio

Participação %
31/03/2021

31/03/2021

Investimento
31/12/2020

100%

4.255

3.495

70%
-

2.390
36.735

1.950
24.725

7.111

7.111

50.491

37.281

(7.650)

-

(7.650)

-

42.841

37.281

Mais valia
Total do investimento
Passivo a descoberto:
Netion Soluções em Internet Via Rádio Ltda. (i)

92,72%

Total do passivo a descoberto:

(i) A Netion Soluções foi adquirida em março de 2021. Consulte a nota explicativa 4 para mais detalhes.
O ágio e o valor justo dos valores dos ativos identificados apresentados como investimentos na Companhia
são apresentados como contas intangíveis e patrimoniais, ativos e equipamentos nas demonstrações financeiras
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consolidadas. Consulte a nota explicativa 4 para mais detalhes. A tabela a seguir apresentada contém o ágio e
o valor excedente por empresa:

Ágio
Mais valia (i)

Total em 31 de
dezembro de 2020
24.725
7.111

Netion
Soluões em
internet via
rádio Ltda.
10.376
-

Total em 31 de
março de 2021
35.101
7.111

28.238

31.836

10.376

42.212

-

2.818

-

-

2.818

3.598

31.056

31.836

10.376

45.030

Isso Internet e
Telecomunicações
Ltda.
1.957
1.641

Netell
Internet Ltda.
22.768
5.470

3.598
Imposto de renda e
contribuição social
diferido (i)

(i) Em 31 de dezembro de 2020 os montantes de R$ 7.750 e R$ 2.179 foram reclassificados para fins de
consolidação para as rubricas de imobilizado e intangível, respectivamente.
Teste de impairment de ativos não financeiros
Em 31 de março de 2021 não há indicativos e/ou fatos novos para que houvesse a necessidade de realização
do teste de impairment dos ativos da Companhia quando comparados com 31 de dezembro de 2020.
A seguir são apresentadas as principais informações das investidas:
Isso Internet e

31 de março de 2021
Netell Internet
Netion Soluções

Balanço patrimonial
Ativo circulante
Ativo não circulante

1.744
2.905

9.731
9.707

2.549
18.686

Total do ativo

4.649

19.438

21.235

Passivo circulante
Passivo não circulante
Patrimônio líquido

223
171
4.255

3.524
12.469
3.445

15.809
13.127
(7.701)

Total do passivo e patrimônio líquido

4.649

19.438

21.235

Demonstração do resultado do período
Receita líquida de serviços
Custos e despesas operacionais
Resultado financeiro

1.093
(305)
(28)

3.968
(2.561)
(436)

1.601
(1.862)
(54)
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760

Imposto de renda e contribuição social
Lucro líquido (prejuízo) do período

(342)
629

(315)

31 de dezembro
de 2020
Isso Internet e
Telecomunicações
Ltda.

Netell Internet
Ltda.

Ativo circulante

1.613

12.933

Ativo não circulante

2.802

9.278

Total do ativo

4.415

22.211

Balanço patrimonial

Passivo circulante

739

5.752

Passivo não circulante

181

13.672

Patrimônio líquido

3.495

2.786

Total do passivo e patrimônio líquido

4.415

22.210

Receita líquida de serviços

1.597

1.324

Custos e despesas operacionais

(667)

(1.858)

Resultado financeiro

(37)

(240)

Lucro líquido (prejuízo) do exercício

893

(774)

Demonstração do resultado do período

a)

A seguir é apresentada a movimentação dos investimentos:

Em 31 de dezembro de 2020
Adições
Equivalência patrimonial
Em 31 de março de 2021

(i)

Netell
Internet
Ltda.
1.950
440
2.390

Isso Internet e
Telecomunicações
Ltda.
3.495
760
4.255

Ágios (i)
24.725
12.010
36.735

O ágio adicionado no período é oriundo da aquisição da empresa Netion.
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b)

A seguir é apresentada a movimentação do passivo a descoberto:
Netion Soluões
em internet via
rádio Ltda.
(7.359)
(291)
(7.650)

Em 31 de dezembro de 2020
Adições
Equivalência patrimonial
Em 31 de março de 2021

39

190

191
145

Em 31 de dezembro de 2020

40

186

Em 31 de março de 2021

1,67%

-

Em 31 de março de 2021

Taxa (%)

-

-

-

-

-

-

186

41

-

145

Adições

Em 31 de dezembro de 2020

Em 31 de março de 2020

Baixas

Adições

Em 31 de dezembro de 2019

Depreciação acumulada

Em 31 de março de 2021

Aquisições

Adições

Em 31 de dezembro de 2020

145

-

Baixas

Em 31 de março de 2020

-

145

Terreno

Adições

Em 31 de dezembro de 2019

Custo

Consolidado

10. Imobilizado

11.496

17.090

20%

(29.346)

(1.332)

(28.014)

(3.602)

14.621

(842)

(17.381)

46.436

6.806

120

39.510

12.706

(18.894)

51

31.549

Instalações

346

957

10%

(761)

(58)

(703)

1.477

1.609

(11)

(121)

1.718

396

273

1.049

(1.417)

(1.837)

82

338

Móveis e
utensílios

6.147

6.734

20%

(2.595)

(440)

(2.155)

(1.613)

120

(98)

(1.635)

9.329

9

1.018

8.302

2.923

(121)

375

2.669

Veículos

11.814

21.067

25%

(634)

(94)

(540)

(377)

839

(44)

(1.172)

21.701

432

8.915

12.354

783

(918)

116

1.585

Equipamentos
de informática

45.338

55.570

20%

(6.844)

(780)

(6.064)

(3.953)

612

(601)

(3.964)

62.414

-

11.012

51.402

23.102

(1.044)

4.962

19.184

Equipamentos
em clientes

8.781

15.029

20%

(2.080)

(275)

(1.805)

(1.234)

1.334

(183)

(2.385)

17.109

2.939

3.584

10.586

3.413

(1.607)

25

4.995

Equipamentos

132.817

202.828

15%

(1.572)

(3.535)

1.963

(4.716)

79

(1.524)

(3.271)

204.400

4.369

69.177

130.854

42.735

(2.031)

13.049

31.717

Rede óptica

1.899

1.982

-

(10)

-

(10)

-

-

-

-

1.992

-

83

1.909

355

-

355

-

Obras em
andamento

1.031

6.253

10% - 20%

(332)

(182)

(150)

(42)

151

(8)

(185)

6.585

-

5.404

1.181

105

(228)

20

313
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219.814

327.696

(44.174)

(6.696)

(37.478)

(14.060)

19.365

(3.311)

(30.114)

371.870

14.992

99.586

257.292

84.850

(26.680)

19.035

92.495

Total

192

-

145

Em 31 de dezembro de 2020

41

145

Em 31 de março de 2021

1,67%

-

Em 31 de março de 2021

Taxa (%)

-

-

-

-

-

-

145

Adições

Em 31 de dezembro de 2020

Em 31 de março de 2020

Baixas

Adições

Em 31 de dezembro de 2019

Depreciação acumulada

Em 31 de março de 2021

Adições

145

Em 31 de dezembro de 2020

145

Baixas

Em 31 de março de 2020

-

145

Terreno

Adições

Em 31 de dezembro de 2019

Custo

Controladora

11.487

10.342

20%

(29.279)

(1.265)

(28.014)

(3.602)

14.621

(842)

(17.381)

39.621

120

39.501

12.706

(18.894)

51

31.549

Instalações

304

525

10%

(755)

(52)

(703)

1.477

1.609

(11)

(121)

1.280

273

1.007

(1.417)

(1.837)

82

338

Móveis e
utensílios

6.025

6.611

20%

(2.581)

(432)

(2.149)

(1.613)

120

(98)

(1.635)

9.192

1.018

8.174

2.923

(121)

375

2.669

Veículos

11.762

20.591

25%

(625)

(86)

(539)

(377)

839

(44)

(1.172)

21.216

8.915

12.301

783

(918)

116

1.585

Equipamentos
de informática

44.480

54.761

20%

(6.718)

(731)

(5.987)

(3.953)

612

(601)

(3.964)

61.479

11.012

50.467

23.102

(1.044)

4.962

19.184

Equipamentos
em clientes

8.417

11.106

20%

(2.038)

(237)

(1.801)

(1.234)

1.334

(183)

(2.385)

13.144

2.926

10.218

3.413

(1.607)

25

4.995

Equipamentos

117.516

182.641

15%

(1.543)

(3.529)

1.986

(4.716)

79

(1.524)

(3.271)

184.184

68.654

115.530

42.735

(2.031)

13.049

31.717

Rede
óptica

1.899

1.968

-

(24)

(14)

(10)

-

-

-

-

1.992

83

1.909

355

-

355

-

Obras em
andamento

987

6.471

10% - 20%

(74)

-

(74)

(42)

151

(8)

(185)

6.545

5.484

1.061

105

(228)

20

313

Outros
imobilizados

203.022

295.161

(43.637)

(6.346)

(37.291)

(14.060)

19.365

(3.311)

(30.114)

338.798

98.485

240.313

84.850

(26.680)

19.035

92.495

Total
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11. Intangível

Consolidado

Ágio

Carteira
de clientes

Software

Outros

Total

Custo
Em 31 de dezembro de 2019
Adições
Baixas
Em 31 de março de 2020

-

-

14.639
531
(57)
15.113

13
13

14.652
531
(57)
15.127

Em 31 de dezembro de 2020
Adições
Aquisição
Em 31 de março de 2021

24.725
12.010
36.735

2.179
2.179

19.531
3.118
9
22.658

15
2.540
2.555

46.450
15.128
2.549
64.127

Amortização acumulada
Em 31 de dezembro de 2019
Adições
Em 31 de março de 2020

-

-

(5.769)
(723)
(6.492)

(6)
(6)

(5.775)
(723)
(6.498)

Em 31 de dezembro de 2020
Adições
Em 31 de março de 2021

-

-

(9.041)
(1.095)
(10.136)

(6)
(87)
(93)

(9.047)
(1.182)
(10.229)

Taxa (%)
Em 31 de março de 2021
Em 31 de dezembro de 2020

36.735
24.725

2.179
2.179

20%
12.522
10.490

2.462
9

53.898
37.403
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Controladora
Software

Outros

Total

Custo
Em 31 de dezembro de 2019
Adições
Baixas
Em 31 de março de 2020

14.639
531
(57)
15.113

13
13

14.652
531
(57)
15.127

Em 31 de dezembro de 2020
Adições
Em 31 de março de 2021

18.971
3.121
22.092

13
13

18.984
3.121
22.105

Amortização acumulada
Em 31 de dezembro de 2019
Adições
Em 31 de março de 2020

(5.769)
(723)
(6.492)

(6)
(6)

(5.775)
(723)
(6.498)

Em 31 de dezembro de 2020
Adições
Em 31 de março de 2021

(9.021)
(1.086)
(10.107)

(6)
(6)

(9.027)
(1.086)
(10.113)

Taxa (%)
Em 31 de março de 2021
Em 31 de dezembro de 2020

20%
11.985
9.950

7
7

11.992
9.957

Impairment
Em 31 de março de 2021 não há indicativos e/ou fatos novos para que houvesse a necessidade de realização
do teste de impairment dos ativos da Companhia quando comparados com 31 de dezembro de 2020.
12. Direito de uso e passivo de arrendamento

A Companhia arrenda imóveis, sendo que os contratos mais relevantes têm prazo de até cinco (5) anos.
Adicionalmente, para esses contratos há a opção de renovação do arrendamento após este período. Os
pagamentos de arrendamentos são reajustados anualmente, para refletir os valores de mercado, conforme
índices contratuais.
Os montantes registrados no direito de uso são amortizados pelo menor prazo entre a vida útil estimada dos
bens e a duração prevista do contrato de arrendamento.
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As informações sobre arrendamentos para os quais a Companhia é o arrendatário são apresentadas abaixo:
Consolidado

Controladora

Custo
Em 31 de dezembro de 2019
Adições
Em 31 de março de 2020

4.700
175
4.875

4.700
175
4.875

Em 31 de dezembro de 2020
Adições
Em 31 de março de 2021

9.702
3.513
13.215

7.215
2.375
9.590

Amortização acumulada
Em 31 de dezembro de 2019
Adições
Em 31 de março de 2020

(538)
(175)
(713)

(538)
(175)
(713)

Em 31 de dezembro de 2020
Adições
Em 31 de março de 2021

(1.431)
(393)
(1.824)

(1.366)
(283)
(1.649)

Valor residual líquido em 31 de março de 2021
Valor residual líquido em 31 de dezembro de 2020

11.391
8.271

7.941
5.849

Passivo de arrendamento
Na adoção do CPC 06 (R2) / IFRS 16, a Companhia reconheceu passivos de arrendamento para os contratos
vigentes e que anteriormente estavam classificados como arrendamento operacional segundo os princípios do
CPC 06 / IAS 17 - Operações de Arrendamento Mercantil, com exceção dos contratos enquadrados no
expediente prático permitido pela norma e adotado pela Companhia.
A seguir é demonstrada os montantes registrados de passivo de arrendamento em 31 de março de 2021 e 31
de dezembro de 2020:
Consolidado
31/03/2021

31/12/2020

Controladora
31/03/2021

31/12/2020

Valor nominal a pagar

19.311

14.164

14.090

10.328

Despesa financeira não realizada

(6.998)

(5.180)

(5.390)

(3.842)

Valor presente a pagar

12.313

8.984

8.700

6.486

Circulante
Não circulante

1.461

974

961

787

10.852

8.010

7.739

5.699

A seguir é demonstrada a movimentação do passivo de arrendamento em 31 de março de 2021 e 31 de
dezembro de 2020:
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Em 31 de dezembro de 2019
Novos contratos de arrendamento
Provisão de juros

Consolidado

Controladora

4.474

4.474

175

175

193

193

Pagamento de arrendamento

(300)

(300)

Em 31 de março de 2020

4.542

4.542

Em 31 de dezembro de 2020

8.984

6.486

Novos contratos de arrendamento

3.513

2.375

352

271

(536)

(432)

12.313

8.700

Provisão de juros
Pagamento de arrendamento
Em 31 de março de 2021

A seguir é demonstrada a idade de vencimento do passivo de arrendamento contemplando o ajuste a valor
presente em 31 de março de 2021 e 31 de dezembro de 2020:
Consolidado
31/03/2021
Valor nominal
Passivo de
arrendamento

(-) AVP de Passivos
de arrendamento

Total

3.011
2.857
2.734
10.709
19.311

(1.550)
(1.347)
(1.136)
(2.965)
(6.998)

1.461
1.510
1.598
7.744
12.313

Até 1 ano
Entre 1 e 2 anos
Entre 2 e 3 anos
Mais de 3 anos

Controladora
31/03/2021
Valor nominal
Passivo de
arrendamento

(-) AVP de Passivos
de arrendamento

Total

2.128
2.025
1.963
7.974
14.090

(1.167)
(1.021)
(868)
(2.334)
(5.390)

961
1.004
1.095
5.640
8.700

Até 1 ano
Entre 1 e 2 anos
Entre 2 e 3 anos
Mais de 3 anos
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Consolidado
31/12/2020
Valor nominal
Passivo de
arrendamento

(-) AVP de Passivos
de arrendamento

Total

2.138
2.109
2.031
7.886
14.164

(1.164)
(1.014)
(857)
(2.145)
(5.180)

974
1.095
1.174
5.741
8.984

Até 1 ano
Entre 1 e 2 anos
Entre 2 e 3 anos
Mais de 3 anos

Controladora
31/12/2020
Valor nominal
Passivo de
arrendamento

(-) AVP de Passivos
de arrendamento

Total

1.683
1.611
1.534
5.500
10.328

(896)
(771)
(644)
(1.531)
(3.842)

787
840
890
3.969
6.486

Até 1 ano
Entre 1 e 2 anos
Entre 2 e 3 anos
Mais de 3 anos

13. Fornecedores

31/03/2021

Consolidado
31/12/2020

31/03/2021

Controladora
31/12/2020

68.423
1.428
69.851

41.275
1.964
43.239

64.193
1.428
65.621

39.251
1.964
41.215

Fornecedores nacionais
Fornecedores estrangeiros
Total fornecedores

14. Empréstimos e financiamentos
Consolidado
Linha
Capital de giro
Capital de giro

Taxa de juros anual
CDI + 4% - 13,08%
8,73% - 13,14%

Total
Ciculante
Não circulante

46

197

31/03/2021

31/12/2020

31/03/2021

Controladora
31/12/2020

187.120
9.170

191.937
9.982

175.591
9.170

178.381
9.982

196.290

201.919

27.598

29.970

168.692

171.949

184.761
26.380
158.381

188.363
27.837
160.526
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A seguir é apresentado o vencimento dos empréstimos e financiamentos:

Seis meses ou menos
Seis meses a um ano
Um a dois anos
Dois a cinco anos
Total

31/03/2021
11.039
16.559
33.738
134.954
196.290

Consolidado
31/12/2020
12.298
17.672
33.210
138.739
201.919

31/03/2021
10.552
15.828
31.676
126.705
184.761

Controladora
31/12/2020
11.705
16.132
30.973
129.553
188.363

A seguir é apresentada a movimentação os empréstimos e financiamentos:
Saldo em 31 de dezembro de 2019
(+) Captação
(+) Provisão de juros
(-) Amortizações de principal
(-) Amortizações de juros
Saldo em 31 de março de 2020

Consolidado
20.766
328
(2.772)
(328)
17.994

Controladora
20.766
328
(2.772)
(328)
17.994

Saldo em 31 de dezembro de 2020
(+) Captação
(+) Provisão de juros
(-) Amortizações de principal
(-) Amortizações de juros
Saldo em 31 de março de 2021

201.919
6.300
1.178
(11.118)
(1.989)
196.290

188.363
6.300
1.178
(9.902)
(1.178)
184.761

Cláusulas restritivas - Covenants financeiros e não financeiros
Os empréstimos e financiamentos possuem cláusulas específicas para penalidade em caso de não cumprimento
dessas. O não cumprimento dessas cláusulas previstas nos acordos efetuados com as instituições financeiras é
caracterizado por descumprimento de covenants ou descumprimento de cláusula contratual, resultando na
liquidação antecipada do contrato. O período de mensuração do complemento dessas cláusulas ocorre por
ocasião das demonstrações financeiras anuais, não havendo em períodos intermediários.
Para os empréstimos e financiamentos, de acordo com os termos contratuais, os eventos que podem gerar uma
aceleração no vencimento são: Dívida Líquida / EBITDA: manter a razão entre Dívida Líquida por EBITDA
menor ou igual à 2 (duas) vezes.
Para essa relação, o EBITDA significa: lucro antes do imposto de renda e contribuição social, depreciação e
amortização, resultados financeiros e não operacionais, patrimônio atribuível a interesses não controladores,
excluindo receitas e despesas não operacionais, bem como eventual comissão de intermediação financeira ou
assessoria financeira.
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Dívida Líquida: significa a soma de todas as obrigações financeiras (empréstimos bancários, plano flor e
financiamento do vendedor), seja de curto ou longo prazo, e esse valor deve ser deduzido de caixa e
equivalentes de caixa (aplicações financeiras líquidas - 365 dias, mais aplicações financeiras vinculadas à
garantia do próprio contrato, mesmo que classificadas como ativos não circulais)
Em 31 de março de 2021 a Companhia não incorreu em nenhum evento de não atendimento de índices
contratuais.
Quebra de cláusulas contratuais (covenants)
Em 31 de dezembro de 2019 a Companhia teve um aumento de endividamento que acarretou na quebra das
obrigações assumidas no contrato de financiamento junto ao Banco Santander Brasil S/A. consequentemente
ultrapassou o limite estabelecido no ano de 2019, mantendo-se excedido em 31 de dezembro de 2020. A dívida
foi devidamente reclassificada para curto prazo sem demais penalidades que impactasse outras dívidas.
As demais cláusulas contratuais da Companhia dos seus respectivos empréstimos e financiamentos foram
atendidas.
Garantias
Os empréstimos e financiamento apresentam garantias contratuais vinculadas as aplicações financeiras, vide
Nota 6.
15. Debêntures

Linha

Taxa de juros anual

Debêntures

CDI +3,60%

31/03/2021

Consolidado
31/12/2020

31/03/2021

Controladora
31/12/2020

194.000

-

194.000

-

(2.502)

-

(2.502)

-

191.498

-

191.498

-

-

-

-

-

191.498

-

191.498

-

(- ) Custos de transação (i)
Total
Circulante
Não circulante

(i) Referem-se aos valores pagos pela Companhia de comissões sobre debêntures elegíveis conforme CPC
08 (R1) – Custos de transação e prêmios na emissão de títulos e valores mobiliários. Considerando os custos
de transação o custo efetivo foi de CDI + spread 3,85% em 31 de março de 2021.
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A seguir é apresentado o vencimento das debêntures

Um a dois anos
Dois a cinco anos
Total

31/03/2021
21.556
172.444
194.000

Consolidado
31/12/2020
-

31/03/2021
21.556
172.444
194.000

Controladora
31/12/2020
-

A seguir é apresentada a movimentação das debêntures e custos de transação:
Saldo em 31 de dezembro de 2020
(+) Captação
(-) Pagamento de comissão sobre debêntures
Saldo em 31 de março de 2021

194.000
(2.502)
191.498

Custos de transação
Durante o primeiro trimestre de 2021, foi reconhecido o montante de R$ 2.502 referente aos custos de
escrituração e prestações de serviços atreladas às debêntures, que serão reconhecidas na despesa financeira,
conforme apropriação mensal de acordo com o vencimento das debêntures.
1ª (primeira) Emissão de Debêntures – VORTX DISTRIBUIDORS DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS LTDA.
Em 30 de março de 2021 a Companhia realizou a primeira emissão de 194.000 (cento e cento e noventa e
quatro mil) debêntures simples, de valor unitário R$ 1.000,00 (hum mil reais) cada, não conversíveis em ações,
em série única, da espécie quirografária, emitidas de forma nominativa e escritural, com prazo de vencimento
de seis anos contados da ata da Emissão. As debêntures serão remuneradas por 100% da taxa DI, acrescida de
spread de 3,60% ao ano.
Cláusulas restritivas - Covenants financeiros e não financeiros
As debêntures possuem cláusulas específicas para penalidade em caso de não cumprimento dessas. O não
cumprimento dessas cláusulas previstas nos acordos efetuados com as instituições listadas acima é
caracterizado por descumprimento de covenants ou descumprimento de cláusula contratual, podendo resultar
na liquidação antecipada do contrato. O período de mensuração do complemento dessas cláusulas ocorre por
ocasião das demonstrações financeiras anuais, não havendo em períodos intermediários.
Para a 1º emissão de debentures, de acordo com os termos contratuais, os eventos que podem gerar uma
aceleração no vencimento das debêntures são: cross default, cross-acceleration, pedidos de recuperação
judicial ou falência, reorganizações societárias, mudança no objeto social ou no controle acionário da
Companhia, realização de mútuos e distribuição de dividendos que não respeitem os limites estabelecido na
escritura de emissão das debêntures, tomada de novos endividamentos e realização de investimentos em
valores acima dos permitidos na escritura de emissão das debentures e realização de novas aquisições sem a
prévia autorização dos debenturistas.
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Os eventos financeiros que podem gerar o vencimento antecipado das debêntures são: Dívida financeira
líquida/ EBITDA menor ou igual a 3,00x.
Para 31 de março de 2021 a avaliação dos eventos financeiros não se faz necessária em virtude de sua
obrigatoriedade ser anual.
Garantias
Não foram dados bens em garantia a emissão das debêntures anteriormente mencionadas em 31 de março de
2021.
16. Obrigações sociais e trabalhistas

Salários a pagar e encargos
Provisão de férias e encargos
Provisão de 13º salário e encargos

31/03/2021
5.310
4.294
516
10.120

Consolidado
31/12/2020
4.525
3.172
7.697

31/03/2021
3.349
3.506
389
7.244

Controladora
31/12/2020
4.345
2.822
7.167

17. Obrigações tributárias

31/03/2021
12.879
2.712
430
18
1.853
17.892

ICMS a recolher
COFINS a recolher
PIS a recolher
ISS a recolher
Outros impostos passivos

Consolidado
31/12/2020
8.178
1.188
554
16
810
10.746

31/03/2021
8.726
1.785
287
15
1.055
11.868

Controladora
31/12/2020
7.667
1.122
539
14
781
10.123

18. Provisões para contingências

A Companhia é parte envolvida em determinados assuntos legais decorrentes do curso normal de seus
negócios, que incluem processos trabalhistas, cíveis e tributários.
A Companhia classifica o risco de perda dos processos legais como provável, possível ou remoto e registra
provisões para perdas classificadas como provável, líquidas dos depósitos judiciais, conforme determinado
pela Administração da Companhia, com base na análise de seus assessores jurídicos, as quais refletem
razoavelmente as perdas prováveis estimadas. Os passivos judiciais classificados como de perda possível são
divulgados com base em valores razoavelmente estimados.
A Administração da Companhia acredita que, com base nos elementos existentes na data base destas
informações trimestrais, a provisão para riscos trabalhistas e cíveis, são suficientes para cobrir eventuais perdas
com processos administrativos e judiciais, conforme apresentado a seguir:
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18.1. Processos com risco de perda provável
A Companhia responde por processos judiciais e administrativos de natureza cível e trabalhista, perante
diferentes tribunais. A Administração da Companhia, baseada na opinião de seus assessores legais e outras
evidências, constituiu provisão para aquelas demandas cujo desfecho desfavorável é considerado provável.
Está apresentado a seguir quadro sumário das contingências prováveis:

Contingências trabalhistas (i)
Contingências cíveis

31/03/2021
750
6
756

Consolidado
31/12/2020
342
6
348

31/03/2021
672
6
678

Controladora
31/12/2020
264
6
270

(i) O aumento da provisão de contingências trabalhistas ocorreu em função de novas provisões prováveis
oriundas das aquisições das empresas Netion, no qual Administração detém garantia de 100% dos montantes
que possam ser realizados.
A seguir é apresentada a movimentação das provisões para contingências:

Saldo em 31 de dezembro de 2019
Adições
Baixas
Saldo em 31 de março de 2020

Consolidado
20
348
(20)
348

Saldo em 31 de dezembro de 2020
Adições
Baixas
Saldo em 31 de março de 2021

348
489
(81)
756

-

Controladora
20
270
(20)
270

270
489
(81)
678

18.2. Processos com risco de perda possível
Os valores em risco dos processos cujos desfechos são considerados possíveis por seus assessores jurídicos e
que são individualmente não relevantes, podem ser assim resumidos:
Consolidado
Contingências trabalhistas
Contingências cíveis

31/03/2021
2.273
760
3.033
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31/12/2020
3.050
200
3.250

Controladora
31/03/2021
1.850
72
1.922

31/12/2020
3.050
200
3.250
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18.3. Ativos contingentes
Em 31 de março de 2021 e 31 de dezembro de 2020, a Companhia não possui ativos contingentes
contabilizados.
Exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS
Em 13 de julho de 2017, a Companhia ajuizou processo judicial ativo pleiteando a exclusão de ICMS na base
de PIS e COFINS que ainda não possui trânsito em julgado e que por este motivo não atende os critérios para
reconhecimento dos créditos ativos. Com base no último levantamento efetuado pelos assessores fiscais da
Companhia, o valor da causa atualizado é de R$ 2.008 em 31 de março de 2021 (R$ 1.997 em 31 de dezembro
de 2020).
19. Partes relacionadas

19.1. Saldos e operações
Transações com partes relacionadas:
Em 31 de março de 2021, 31 de dezembro de 2020 e 31 de março de 2021 os saldos em aberto são apresentados
a seguir:
As empresas apresentadas no quadro abaixo são consideradas partes relacionadas, uma vez que que pertencem
aos sócios da Companhia.
Consolidado e controladora
Parte relacionada (i)
H.I.G Capital
DJM2 Consultoria e Participações Ltda.
Dino Magic Administradora de Bens e Partic. Ltda.
Vortex Administradora de Bens e Participações Ltda.
Outras pessoas físicas
Total

Parte relacionada (i)
H.I.G Capital
DJM2 Consultoria e Participações Ltda.
Dino Magic Administradora de Bens e Partic. Ltda.
Vortex Administradora de Bens e Participações Ltda.
Outras pessoas físicas
Total
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31/03/2021
Passivo
Circulante
Não circulante
(1.126)
(8.754)
(1.126)
(8.754)

Resultado
Outras despesas
(465)
(86)
(12)
(2)
(565)

31/12/2020
Passivo
Circulante
Não circulante
(1.126)
(6.604)
(1.126)
(6.604)

Resultado
Outras despesas
(1.485)
(458)
(93)
(20)
(2.056)
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31/03/2020
Parte relacionada (i)

Passivo
Circulante

DIS Provedor de Serviços de Conexão Internet Ltda.
DJM2 Consultoria e Participações Ltda.
Dino Magic Administradora de Bens e Partic. Ltda.
Vortex Administradora de Bens e Participações Ltda.
Outras pessoas físicas
Total

(2.278)
(2.278)

Não circulante

Resultado
Outras despesas
operacionais

-

(143)
(12)
(2)
(157)

(i) Os saldos das operações com partes relacionadas não possuem vencimento predeterminado e não estão
sujeitos a encargos financeiros. As operações mantidas com partes relacionadas representam, principalmente,
serviços que envolvem a administração e gestão organizacional da Companhia.
19.2. Remuneração do pessoal-chave da Administração
Em 31 de março de 2021, foram considerados como pessoal-chave da Administração os diretores estatutários.
A remuneração paga foi de R$ 411.088 (R$ 194.421 em 31 de março de 2020). Os benefícios de curto prazo
incluem salários, férias, bônus, encargos sociais e benefícios indiretos que incluem, assistência médica, seguro
de vida, entre outros.
20. Patrimônio líquido

(a) Capital social
Em 31 de março de 2021 o capital social subscrito e totalmente integralizado da Companhia é de R$ 74.820
(R$ 28.249 em 31 de dezembro de 2020), totalmente subscrito e integralizado. As ações são indivisíveis
perante a Companhia e correspondem a um voto nas deliberações das Assembleias Gerais.
A composição das ações é apresentada a seguir:
31/03/2021
16.949.603
11.299.735
28.249.338

Makalu Brasil Partners I J
DSN Participações Ltda.
Outras pessoas físicas

Em milhares de ações

31/12/2020
28.249.338
28.249.338

% em 31/03/2021
60,0%
0,0%
40,0%
100%
Ações ordinárias
31/03/2021
31/12/2020

Em 1º de janeiro
Emitidas e pagas em dinheiro
Emitidas em combinação de negócios

28.249
-

14.045
10.529
3.675

Emitidas e totalmente integralizadas

28.249

28.249

Aumentos de capital
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Em 20 de fevereiro de 2020, deliberação em reunião de sócios quotistas foi aprovado aumento de capital no
montante de 10.529 quotas valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, totalmente subscrito e integralizado,
através de conversão de adiantamento para futuro aumento de capital.
Em 30 de maio de 2020, conforme deliberação em reunião de sócios quotistas foi aprovado aumento de capital
no montante de R$ 3.676 quotas com valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, totalmente subscrito e
integralizado. O referido ocorreu mediante incorporação da investida DIS. Maiores detalhes estão evidenciados
na Nota Explicativa Nº 4.
Em 31 de março de 2021, conforme Assembleia Geral Extraordinária a Administração deliberou por aumentar
o capital social da Companhia em R$ 24.873 sendo R$ 4.332 sem alteração no número de ações ordinárias,
totalmente integralizado e R$ 20.541 através da conversão de adiantamento para futuro aumento de capital,
sem alteração no número de ações ordinárias, totalmente integralizado. O referido ocorreu mediante
incorporação reversa da DSN. Maiores detalhes estão evidenciados na Nota Explicativa Nº 4.
Em 31 de março de 2021, conforme Assembleia Geral Extraordinária a Administração deliberou por aumentar
o capital social da Companhia em R$ 859 sem alteração no número de ações ordinárias, totalmente
integralizado. O referido ocorreu mediante incorporação reversa da Deodoro. Maiores detalhes estão
evidenciados na Nota Explicativa Nº 4.
Em 31 de março de 2021, conforme Assembleia Geral Extraordinária a Administração deliberou por aumentar
o capital social da Companhia em R$ 20.839 sem alteração no número de ações ordinárias, totalmente
integralizado. O referido ocorreu mediante incorporação reversa da Santo Cristo. Maiores detalhes estão
evidenciados na Nota Explicativa Nº 4.
(b) Reserva especial de ágio
A reserva especial de ágio é constituída com base nas instruções da CVM 319/99 e 349/01. Essa conta é
apresentada no patrimônio líquido da incorporadora, como contrapartida do montante do ágio (líquido de seu
benefício fiscal, quando existente) resultante da aquisição do controle da companhia aberta que incorporar sua
controladora.
Em 31 de março de 2021 a Companhia constituiu o montante de R$ 35.578. Em 31 de dezembro de 2020 a
Companhia não teve fatos que levassem a necessidade de constituição.
(c) Reserva legal
Constituída ao percentual de 5% (cinco por cento) sobre o lucro líquido da Companhia, conforme os termos
da legislação societária. Será constituída obrigatoriamente, pela Companhia, até que seu valor atinja 20% do
capital social realizado, quando então deixará de ser acrescida, ou poderá, a critério da Companhia, deixar de
receber créditos, quando o saldo desta reserva, somado ao montante da reserva de capital, atingir 30% do
capital social.
Em 31 de março de 2021 a Companhia não destinou saldos para a reserva legal. Em 31 de dezembro de 2020
a Companhia destinou o montante de R$ 1.317.
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(d) Reserva de retenção de lucros
Estabelecida pelo artigo 196 da Lei das Sociedades por Ações, a assembleia geral poderá ad referendum, por
proposta dos órgãos da administração, deliberar reter parcela do lucro líquido do exercício prevista em
orçamento de capital por ela previamente aprovado.
(e) Dividendos
Conforme disposição estatutária e legislação societária, aos acionistas estão assegurados dividendos e/ou juros
sobre o capital próprio, que somados correspondam, no mínimo, a 25% do lucro líquido do exercício da
Companhia, ajustado nos termos da Lei das Sociedades por Ações.
Em 31 de março de 2021 a Companhia não distribuiu dividendos. Em 31 de dezembro de 2020 a Companhia
destinou dividendos no montante de R$ 250.
(f) Resultado por ação
Resultado básico e diluído por ação
O lucro básico por ação é calculado mediante a divisão do lucro líquido atribuível aos acionistas da Companhia,
pela quantidade média ponderada de ações ordinárias emitidas durante o exercício, excluindo as ações
ordinárias compradas pela Companhia e mantidas como ações em tesouraria.
O lucro diluído por ação é calculado mediante o ajuste da quantidade média ponderada de ações ordinárias em
circulação, para presumir a conversão de todas as ações ordinárias potenciais diluídas. A Companhia não
possui potencial instrumento diluidor nos exercícios acima, desta forma o resultado diluído por ação é igual
ao resultado básico por ação.
Resultado básico e diluído por ação - Após o desdobramento

Lucro atribuível aos acionistas
Quantidade de ações (em milhares) - média ponderada
Resultado básico e diluído por ação – Em reais

31/03/2021

31/03/2020

Ordinárias

Ordinárias

5.108

1.565

56.499

37.346

0,09

0,04

Em 13 de maio de 2021, conforme divulgado na nota 27 dos eventos subsequentes, a ata da Assembleia Geral
Extraordinária, aprovou o desdobramento das ações, na proporção de 1 ação para 2 ações, sendo o capital
social representado por 56.498 ações (28.249 ações antes do desdobramento), ajustando retrospectivamente o
cálculo do lucro básico e diluído por lote de mil ações com base no CPC 41 / IAS 33.
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Quantidade de ações:
Quantidade de ações antes do desdobramento

28.249

24.574

Quantidade de ações pós desdobramento

56.499

49.148

Média ponderada antes do desdobramento

28.249

18.673

Média ponderada pós desdobramento

56.499

37.346

Média ponderada:

21. Imposto de renda e contribuição social

21.1. Passivo
Consolidado
Imposto de renda
Contribuição social

Controladora

31/03/2021
2.538

31/12/2020
1.771

31/03/2021
2.498

31/12/2020
1.654

963

661

965

614

3.501

2.432

3.463

2.268

21.2. Resultado
a)

Reconciliação da receita (despesa) de imposto de renda e da contribuição social
Consolidado

Lucro antes do imposto de renda e
contribuição social
Imposto utilizando a alíquota vigente
Multas
Outras despesas não dedutíveis
Resultado de equivalência patrimonial
Outras
Total de despesa de IR e CS
Alíquota efetiva

Controladora

31/03/2021

31/03/2020

31/03/2021

31/03/2020

8.489

3.301

7.980

3.301

(2.885)

(1.122)

(2.713)

(1.122)

6

1

6

1

72

221

-

221

-

-

(309)

-

(407)

(836)

144

(836)

(3.214)

(1.736)

(2.872)

(1.735)

38%

53%

36%

53%
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A seguir é apresentada a composição do imposto de renda e contribuição social diferidos:

31/03/2021

Consolidado
31/12/2020

31/03/2021

Controladora
31/12/2020

Provisão para devedores duvidosos

215

944

215

944

Diferimento das despesas de comissões

183

90

183

90

Imposto de renda e contribuição social diferido ativo

Provisão participações nos lucros
Amortização de intangíveis

365

526

365

526

32.760

(2.181)

35.578

-

33.523

(1.258)

36.341

1.560

A realização dos impostos diferidos é apresentada a seguir:

2021
2022
2023
2024
Após 2025
Total (*)

Consolidado
31/12/2020
(351)
(351)
(351)
(205)
(1.258)

31/03/2021
5.451
7.268
7.268
7.268
9.086
36.341

31/03/2021
5.451
7.268
7.268
7.268
9.086
36.341

Controladora
31/12/2020
435
435
435
255
1.560

(*) A Companhia registra imposto de renda e contribuição social diferida ativa decorrente da incorporação
reversa do ágio por rentabilidade futura da empresa Santo Cristo (nota 4). A realização das amortizações de
ágio na apuração fiscal é realizada de forma linear a proporção de 1/60 avos do ativo fiscal diferido identificado
na incorporação. Esse ativo é constituído para contrabalançar os efeitos da redução do lucro tributável
decorrente dessa amortização fiscal e será iniciada a partir do mês de abril de 2021.
22. Receita líquida de serviços

A conciliação entre a receita bruta de serviços e a receita líquida de serviços é apresentada a seguir:

Receita bruta de serviços
ICMS
COFINS
PIS
Outros impostos incidentes
Outras receitas
Receita líquida de serviços

31/03/2021
73.499
(11.877)
(2.535)
(515)
(1.119)
191
57.644

23. Custos e despesas por natureza
57
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Consolidado
31/03/2020
44.529
(7.395)
(1.588)
(342)
(337)
178
35.045

31/03/2021
64.253
(10.160)
(2.333)
(505)
(463)
190
50.982

Controladora
31/03/2020
44.529
(7.395)
(1.588)
(342)
(337)
178
35.045
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A Companhia apresenta a demonstração do resultado utilizando a classificação das suas despesas e custos
com base em sua função. Abaixo segue a conciliação para a apresentação de acordo com sua natureza:

31/03/2021
(12.978)
(3.442)
(7.878)
(393)
(1.481)
(3.220)
(3.334)
(247)

Consolidado
31/03/2020
(5.960)
(2.033)
(4.034)
(175)
(3.582)
(1.480)
(916)
(267)

31/03/2021
(11.697)
(2.755)
(7.432)
(283)
(1.481)
(3.111)
(2.719)
(210)

Controladora
31/03/2020
(5.960)
(2.033)
(4.034)
(175)
(3.582)
(1.480)
(916)
(267)

(4.707)
(2.412)
(1.165)
(2.989)
(44.246)

(5.162)
(105)
(721)
(7.372)
940
(30.867)

(4.668)
(2.404)
(1.121)
(1.649)
(39.530)

(5.162)
(105)
(721)
(7.372)
940
(30.867)

Custo dos serviços prestados

(20.934)

(11.045)

(18.213)

(11.045)

Gerais e administrativas

(12.510)

(8.298)

(10.627)

(8.298)

Despesas com pessoal
Serviços de terceiros
Depreciação e amortização
Amortização - direito de uso
Honorários de especialistas em serviços
Interconexão e meios de conexão
Aluguéis e seguros
Energia elétrica
Perda por redução ao valor recuperável de contas a
receber
Publicidade e propaganda
Veículos
Baixa de imobilizado
Outras receitas (despesas)

Despesas comerciais
Provisão para créditos de liquidação duvidosa

(6.333)

(1.308)

(6.331)

(1.308)

(4.707)

(5.162)

(4.668)

(5.162)

238

(5.054)

309

(5.054)

(44.246)

(30.867)

(39.530)

(30.867)

Outras receitas (despesas), líquidas

24. Resultado financeiro, líquido
31/03/2021

Consolidado
31/03/2020

31/03/2021

Controladora
31/03/2020

950
792
137
21

884
578
218
87
1

868
726
132
10

884
578
218
87
1

Despesas financeiras
Juros passivos
Multas e juros sobre impostos
Variação cambial passiva
Outras despesas financeiras

(5.859)
(5.048)
(14)
(797)

(5.249)
(4.546)
(14)
(689)

(1.761)
(1.437)
(9)
(114)
(201)

Resultado financeiro, líquido

(4.909)

(1.761)
(1.437)
(9)
(114)
(201)
(877)

(4.381)

(877)

Receitas financeiras
Juros ativos
Rendimentos sobre aplicações financeiras
Variação cambial ativa
Descontos obtidos
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25. Gestão de risco financeiro

A Companhia pode estar exposta aos seguintes riscos de acordo com a sua atividade:
x Risco de crédito;
x Risco de liquidez;
x Risco de mercado; e
x Gestão de capital.
Esta nota apresenta informações sobre a exposição da Companhia aos riscos mencionados, os objetivos da
Companhia, políticas para seu gerenciamento de risco, e o gerenciamento de capital da Companhia.
I)

Risco de crédito

O risco de crédito da Companhia se caracteriza pelo não cumprimento, por um cliente ou uma contraparte em
um instrumento financeiro, de suas obrigações contratuais.
A Companhia é um provedor de internet focado na prestação de serviços de telefonia fixa, internet banda larga
e televisão por assinatura em nível nacional.
As operações da Companhia são compostas na sua grande maioria por clientes pessoas físicas, mediante a
cobrança por boleto bancário, cartões de crédito e crédito em conta. Dado o ticket médio baixo, a carteira de
cliente é pulverizada sem risco concentrado em nenhum cliente.
A Companhia monitora sua carteira de recebíveis periodicamente e o departamento de operações financeiras
e departamento jurídico são ativos nas negociações junto aos devedores. Além disso a Companhia tem como
obrigação avaliar os riscos das contrapartes e busca diversificar a exposição periodicamente.
A administração considera que a exposição máxima ao risco de crédito de seus ativos financeiros está
representada pelos saldos de contas a receber registrados no balanço patrimonial da Companhia.
Adicionalmente, as aplicações financeiras da Companhia são alocadas em instituições financeiras com
reconhecido rating nacional determinado pelas principais agências de classificação de risco, sendo elas:
Fichratings, Moody’s e Standard&Poors.
Com relação as aplicações financeiras e títulos de valores mobiliários a Companhia possui uma política de
investimento com o objetivo de estabelecer diretrizes para gestão do caixa e minimizar riscos. De acordo com
esta política, a Companhia realiza aplicações conservadoras, sendo permitido aplicar em fundo de investimento
classificados como de baixo risco de mercado, Certificado de Depósito Bancário - CDB e operações
compromissadas. A gestão do caixa da Companhia é direcionada de modo a assegurar o cumprimento dos
riscos abaixo descritos:
x As aplicações são alocadas em instituições financeiras com reconhecido rating nacional determinado pelas

principais agências de classificação de risco; e
x A Companhia deve manter 100% do total do seu caixa em aplicações que garantam uma liquidez de curto

prazo (até 30 dias), de forma a garantir o cumprimento satisfatório de suas obrigações em situações correntes
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e de stress.
II)

Risco de liquidez

As decisões de investimentos são tomadas a luz dos impactos dos mesmos nos fluxos de caixa de curto prazo
(até 12 meses). A diretriz da Companhia é trabalhar com premissas de saldos mínimos de caixa, que variam
conforme o cronograma de investimentos e de cobertura financeira das obrigações, mitigando assim o risco
liquidez. Para financiar a expansão de suas operações, a Companhia busca estruturar junto ao mercado
financeiro operações de financiamento de longo prazo, de modo a alinhá-la ao fluxo de caixa esperado.
A seguir estão os vencimentos contratuais dos passivos financeiros incluindo pagamento de juros estimados
e excluindo, se houver, o impacto da negociação de moedas pela posição líquida.
Consolidado
31 de março de 2021

Passivos financeiros não derivativos
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Debêntures
Passivo de arrendamento

Fluxo de
caixa
contratual

6 meses ou
menos

69.851
196.290
191.498
12.313

69.851
231.696
260.313
11.695

69.851
12.390
468

23.043
6.661
1.053

33.004
37.752
1.637

163.259
215.900
8.537

469.952

573.555

82.709

30.757

72.393

387.696

Valor
contábil

06-12
meses

01-02 anos

02-05 anos

Controladora
31 de março de 2021

Passivos financeiros não derivativos
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Debêntures
Passivo de arrendamento

Fluxo de
caixa
contratual

6 meses ou
menos

65.621
184.761
191.498
8.700

65.621
218.367
260.313
9.228

65.621
11.964
369

22.286
6.661
831

30.206
37.752
1.292

153.911
215.900
6.736

450.580

553.529

77.954

29.778

69.250

376.548

Valor
contábil

06-12
meses

01-02 anos

02-05 anos

Consolidado
31 de dezembro de 2020

Passivos financeiros não derivativos
Fornecedores

Valor
contábil

Fluxo de
caixa
contratual

6 meses ou
menos

43.239

43.239

43.239
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Empréstimos e financiamentos
Passivo de arrendamento

201.919
8.984

235.330
8.028

17.525
316

23.751
736

43.691
1.089

150.363
5.887

254.142

286.597

61.080

24.487

44.780

156.250

Controladora
31 de dezembro de 2020

Passivos financeiros não derivativos
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Passivo de arrendamento

Fluxo de
caixa
contratual

6 meses ou
menos

41.215
188.363
6.486

41.215
219.974
8.028

41.215
16.782
316

22.061
736

41.154
1.089

139.977
5.887

236.064

269.217

58.313

22.797

42.243

145.864

Valor
contábil

06-12
meses

01-02 anos

02-05 anos

III) Risco de mercado
O Risco de Mercado é dividido em Risco Cambial, Risco de Taxa de Juros e Risco de Valor Justo.
a)

Risco cambial

As transações de recebimentos e pagamentos realizadas em moeda estrangeira não são materiais, assim a
exposição a este risco de forma direta é minimizada. A Companhia possui ativos e passivos sujeitos à variação
de moeda estrangeira e que estão apresentados no quadro a seguir:

Operação

Fornecedores estrangeiros

Variável de
risco

USD

Impacto no resultado antes dos impostos

Consolidado e controladora
Cenário
Cenário I
Cenário III
II
(provável)
(+50%)
(+25%)

Valor
contábil

1.428

1.379

1.721

2.068

1.379

1.721

2.068

Cenário I
Provável

Indexador
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USD

b)

5,50

6,87

8,25

Risco de taxa de juros
Valor contábil
Consolidado

Controladora

31/03/2021

31/12/2020

31/03/2021

31/12/2020

8.666
106.840
115.506

41.331
26.711
68.042

373
106.840
107.213

39.309
26.711
66.020

(196.290)
(191.498)

(201.919)
-

(184.761)
(191.498)

(188.363)
-

(12.313)

(8.984)

(8.700)

(6.486)

(400.101)

(210.903)

(384.959)

(194.849)

(284.595)

(142.861)

(277.746)

(128.829)

Instrumentos financeiros de taxa juros

Caixa e equivalentes de caixa (i)
Aplicação financeira
Ativos financeiros
Empréstimos e financiamentos
Debêntures
Passivo de arrendamento
Passivos financeiros

(i) Os montantes apresentados contemplam os saldos de aplicações financeiras de liquidez imediata, que podem
ser analisados em maiores detalhes na Nota explicativa 5.
Análise de sensibilidade de taxa de juros
Conforme disposto no CPC 40 / IFRS 7 que aborda sobre os Instrumentos Financeiros: Reconhecimento,
Mensuração e Evidenciação, a Companhia deve divulgar quadro demonstrativo de análise de sensibilidade
para os riscos de mercado considerados relevantes pela administração, originado por instrumentos financeiros,
ao qual a Companhia esteja exposta na data de encerramento de cada exercício e período, incluídas todas as
operações com instrumentos financeiros derivativos.
Ativos financeiros
As aplicações financeiras estão concentradas em investimentos pré-fixado atreladas à variação do CDI.
Passivos financeiros (exposição por tipo de risco)
Para cálculo da análise de sensibilidade a projeção anual das variáveis de risco foi feita com base na projeção
de taxa de mercado, disponibilizada pelo Banco Central do Brasil por meio do relatório focus. O cenário
provável é o cenário trabalhado pela Administração e pode ser entendido como saldo estimado dos
empréstimos e financiamentos ao final do período atual. Nos cenários II e III foram sensibilizadas as
respectivas variáveis de risco em 25% e 50%.
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As tabelas a seguir demonstram a análise de sensibilidade da administração da Companhia e o efeito caixa das
operações em aberto em 31 de março de 2021, assim como os valores dos indexadores utilizados nas projeções.

Operação

Caixa e equivalentes de caixa
Aplicação financeira
Passivo de arrendamento
Debêntures
Empréstimos e financiamentos

Variável de
risco

CDI
CDI
CDI
CDI
CDI

Valor
contábil

Cenário I
(provável)

Cenário II
(+25%)

Consolidado
Cenário III
(+50%)

8.666

8.883

8.937

8.991

106.840
(12.313)

109.511
(12.621)

110.179
(12.698)

110.847
(12.775)

(191.498)
(196.290)

(196.285)
(201.197)

(197.482)
(202.424)

(198.679)
(203.651)

(7.114)

(8.893)

(10.672)

Impacto no resultado antes dos impostos

Operação
Caixa e equivalentes de caixa
Aplicação financeira
Passivo de arrendamento
Debêntures
Empréstimos e financiamentos

Variável de
risco
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI

Valor
contábil

Cenário I
(provável)

Cenário II
(+25%)

Controladora
Cenário III
(+50%)

98.549

101.013

101.629

102.245

106.840
(8.700)
(191.498)
(184.761)

109.511
(8.918)
(196.285)
(189.380)

110.179
(8.972)
(197.482)
(190.535)

110.847
(9.026)
(198.679)
(191.690)

(4.489)

(5.611)

(6.733)

Impacto no resultado antes dos impostos

Cenário I
Provável

Indexador

CDI

2,50%
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Para cada cenário foi calculada a despesa financeira bruta não levando em consideração incidência de tributos
e o fluxo de vencimentos de cada contrato programado para março de 2021. A data base utilizada foi 31 de
março de 2021 projetando os índices até 31 de março de 2022 e verificando a sensibilidade destes em cada
cenário no período atual.
c)

Determinação do valor justo

A administração considera que ativos e passivos financeiros apresentam valor contábil próximo ao valor justo.
Os valores justos dos ativos e passivos financeiros, juntamente com os valores contábeis apresentados no
balanço patrimonial, são os seguintes:

Consolidado
31/03/2021

Instrumentos

Classificações dos
instrumentos
financeiros

Caixa e equivalentes de
caixa

Custo amortizado

Valor
Contábil

Controladora

31/12/2020

Valor
Justo

Valor
Contábil

Valor
Justo

31/03/2021
Valor
Contábil

31/12/2020

Valor
Justo

Valor
Contábil

Valor
Justo

8.666

8.666

41.331

41.331

373

373

39.309

39.309

Aplicação financeira
Contas a receber de
clientes

Custo amortizado

106.840

106.840

26.711

26.711

106.840

106.840

26.711

26.711

Custo amortizado

35.066

35.066

33.290

33.290

31.102

31.102

27.728

27.728

Outros ativos

Custo amortizado

7.408

7.408

7.408

7.408

7.020

7.020

7.376

7.376

Fornecedores

Custo amortizado

(69.851)

(69.851)

(43.239)

(43.239)

(65.621)

(65.621)

(41.215)

(41.215)

Passivo de arrendamento
Empréstimos e
financiamentos

Custo amortizado

(12.313)

(12.313)

(8.984)

(8.984)

(8.700)

(8.700)

(6.486)

(6.486)

Custo amortizado

(196.290)

(191.756)

(201.919)

(201.539)

(184.761)

(182.556)

(188.363)

(188.066)

Debêntures
Fornecedores - Partes
relacionadas

Custo amortizado

(191.498)

(191.498)

-

-

(191.498)

(191.498)

-

-

Custo amortizado

(9.880)

(9.880)

(7.730)

(7.730)

(9.880)

(9.880)

(7.730)

(7.730)

Outras obrigações

Custo amortizado

(3.674)

(3.674)

(5.002)

(5.002)

(1.944)

(1.944)

(4.139)

(4.139)

(325.526)

(320.992)

(158.134)

(157.754)

(317.069)

(314.864)

(146.809)

(146.512)
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Hierarquia de valor justo
A tabela abaixo apresenta os instrumentos financeiros registrados pelo valor justo, utilizando um método de
avaliação.
Os diferentes níveis foram definidos como a seguir:
x
x
x

Nível 1 - Preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos idênticos;
Nível 2 - Inputs, exceto preços cotados, incluídas no Nível 1 que são observáveis para o ativo ou passivo,
diretamente (preços) ou indiretamente (derivado de preços); e
Nível 3 - Premissas, para o ativo ou passivo, que não são baseadas em dados observáveis de mercado (inputs
não observáveis).
Em 31 de março de 2021, a Companhia não possui instrumentos financeiros de nível 1 e 3 e passivos
financeiros mensurados ao valor justo e não possui em 31 de dezembro de 2020 instrumentos financeiros de
nível 1 e 3 e passivos financeiros mensurados ao valor justo.

Consolidado e controladora
Nível 1

Nível 2

Nível 3

Total

-

106.840

-

106.840

-

106.840

-

106.840

31 de março de 2021
Ativos financeiros designados pelo valor justo
por meio de resultado
Aplicações financeiras

Consolidado e controladora
Nível 1

Nível 2

Nível 3

Total

-

26.711

-

26.711

31 de dezembro de 2020
Ativos financeiros designados pelo valor justo
por meio de resultado
Aplicações financeiras
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-

26.711

-

26.711

Critérios e premissas utilizadas no cálculo do valor justo
Os valores justos estimados dos instrumentos financeiros ativos e passivos da Companhia foram apurados
conforme descrito abaixo. A Companhia não atua no mercado de derivativos, assim como não há outros
instrumentos financeiros derivativos registrados em 31 de março de 2021 e em 31 de dezembro de 2020.
O valor justo foi estimado na data do balanço, baseado em "informações relevantes de mercado". As mudanças
nas premissas podem afetar as estimativas apresentadas.
IV) Gestão de capital
Os objetivos da Companhia ao administrar seu capital são de salvaguardar a capacidade de sua continuidade
para oferecer retorno aos acionistas e benefícios às outras partes interessadas, além de manter uma estrutura
de capital ideal para reduzir esse custo.
A Companhia monitora a estrutura de capital com base no índice de alavancagem financeira. Esse índice
corresponde dívida líquida expressa como percentual do capital total. Os índices de alavancagem financeira
em 31 de março de 2021 e em 31 de dezembro de 2020 podem ser assim sumarizados

31/03/2021

Consolidado
31/12/2020

31/03/2021

Controladora
31/12/2020

Dívida (a)
Caixa e equivalentes de caixa
Aplicação financeira

(387.788)
107.760
106.840

(201.919)
54.941
26.711

(376.259)
98.922
106.840

(188.363)
42.678
26.711

Dívida líquida
Patrimônio líquido (b)

(173.188)
181.103

(120.267)
114.387

(170.497)
181.103

(118.974)
114.387

96%

105%

94%

104%

Índice de endividamento líquido

(a) A dívida é definida como empréstimos, financiamentos e debêntures classificados no circulante e não
circulante, conforme detalhado nas Nota 14 e 15 respectivamente.
(b)

O patrimônio líquido inclui todo o capital e as reservas da Companhia, gerenciados como capital.

26.

Informações por segmento
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Segmentos operacionais são definidos como componentes de um negócio para os quais informações
financeiras segmentadas estão disponíveis e são avaliadas pelo diretor presidente na definição sobre como
alocar recursos para um segmento individual e na avaliação do desempenho do segmento.
A conclusão da Administração é de que a Companhia opera em um único segmento operacional, tendo em
vista que:
(i)

Todas as decisões dos administradores e gestores são tomadas com base em informações consolidadas;

(ii) O objetivo da Companhia é de prover aos seus clientes, serviços de telecomunicação; e
(iii) Todas as decisões estratégicas, financeiro, compras, investimentos e aplicação de recursos são efetuadas
em bases consolidadas.
27. Eventos subsequentes

Plano de opções de compra de ações
Em 13 de maio de 2021, a Assembleia Geral Extraordinária da Companhia aprovou a criação de um plano de
opção de compra de ações da Companhia, cujo objetivo é permitir que determinados administradores,
conselheiros e empregados, sujeito a determinadas condições, adquiram até 5% (cinco por cento) do capital
social total da Companhia em bases totalmente diluídas nesta data, com vistas a: (i) estimular a expansão, o
êxito e a consecução dos objetivos sociais da Companhia; (ii) alinhar os interesses dos acionistas da Companhia
aos das pessoas elegíveis; e (iii) possibilitar à Companhia atrair e manter a ela vinculadas as pessoas elegíveis
como investidores. Administração dará sequência em estabelecer as condições e assinar os contratos (como
for aplicável).
Desdobramento de ações
Em 13 de maio de 2021, a Assembleia Geral Extraordinária da Companhia aprovou o desdobramento das
28.249.338 (vinte e oito milhões, duzentos e quarenta e nove mil, trezentos e trinta e oito) ações ordinárias,
nominativas e sem valor nominal, emitidas pela Companhia em 56.498.676 (cinquenta e seis milhões,
quatrocentos e noventa e oito, seiscentos e setenta e seis) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem
valor nominal, sem modificação no capital social, nos termos do artigo 12 da Lei das S.A.
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Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras e o Relatório dos
Auditores Independentes

Em cumprimento ao artigo 25 da Instrução CVM nº 480/09, os abaixo assinados,
Diretores da Desktop – Sigmanet Comunicação Multimídia S.A., sociedade por
ações, com sede na cidade de Sumaré, Estado de São Paulo, na Estrada Municipal
Teodor Condiev, nº 970, 13º andar, Edifício Veccon Prime Center, CEP 13171-105,
inscrita no CNPJ/ME sob o nº 08.170.849/0001-15, com seu Estatuto Social arquivado
na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o NIRE 35300565266
(“Companhia”), declaram que:
(i)
reviram, discutiram e concordam com as demonstrações financeiras individuais
e consolidadas da Companhia, referentes ao período de 3 (três) meses encerrado 31 de
março de 2021; e
(ii)
reviram, discutiram e concordam com as opiniões expressas no parecer dos
auditores independentes sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas
da Companhia, referentes ao período de 3 (três) meses encerrado 31 de março de 2021.

Sumaré, 19 de maio de 2021.

DESKTOP – SIGMANET COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA S.A.

Li d
Denio Al
Alves Lindo
Diretor Presidente

Carla Cristina Barboza Cardilo
Diretora Financeira e de Relações
com Investidores
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Desktop Sigmanet Comunicação Multimídia S.A.
(anteriormente denominada “Desktop Sigmanet Comunicação Multimídia Ltda.”)
Demonstrações Financeiras Individuais e
Consolidadas em
31 de dezembro de 2020, 2019, e 2018
com Relatório do Auditor Independente
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1.

Mensagem da Administração

Fundada em 1997, quando surgia a internet no Brasil, a Desktop iniciou suas atividades em banda larga em
2001, com o proposito de oferecer conectividade de qualidade para seus clientes. Em 2014, conquistou
direitos para ofertar o serviço de telefonia fixa, iniciando sua estratégia de expansão no interior de São Paulo.
Em 2017, obteve a licença para operar televisão paga e, desde 2018, vem apresentando uma trajetória sólida
de crescimento e expansão.
Em 2020, recebeu o aporte do Fundo HIG Capital, que adquiriu 60% da participação da empresa, somando
expertise e governança para toda a Companhia.
Trazendo consigo inúmeras transformações para a sociedade, o ano de 2020 foi um ano extremamente
desafiador. Nosso cotidiano foi diretamente afetado pela pandemia de COVID-19, que impôs severas medidas
restritivas, tanto no contexto econômico quanto social. Esse cenário, reforçou que a internet é um bem ainda
mais essencial e a Desktop reforçou seu compromisso como parte ativa da transformação digital de empresas
e pessoas de todas as classes sociais, gêneros e etnias. Tudo através de conectividade de alta qualidade e
velocidade, levando seus serviços para o maior número de pessoas possível.
Mesmo em um ano tão desafiador, impulsionamos o compartilhamento de valor e a transformação positiva
da sociedade por meio de uma constante evolução dos critérios ESG (Ambiental, Social e Governança
Corporativa). Levamos inclusão de verdade para milhares de lares, onde damos destaque especial para o
projeto Desktop SUPER, que prestou assistencialismo para diversas famílias com a doação de mais de 800
(oitocentos) computadores e liberação de acesso grátis a internet que auxiliou diretamente ao acesso no estudo
dessas famílias que não podiam estudar remotamente.
2. Contexto Macroeconômico
As medidas de distanciamento social geraram forte queda do consumo de bens e serviços, com impactos
negativos sobre a atividade econômica. Como resultado, o PIB – Produto Interno Bruto caiu 4,1%no Em
2020. Para mitigar os efeitos da crise, o Banco Central do Brasil reduziu a taxa básica de juros Selic de 4,5%
para 2,0% e anunciou medidas para prover liquidez ao sistema financeiro brasileiro.
No aspecto fiscal, o Governo concedeu ajuda financeira às famílias, empresas e governos regionais, além de
aumentar despesas com saúde. As medidas econômicas, em conjunto com a flexibilização das medidas de
isolamento, possibilitaram uma recuperação significativa do PIB no terceiro trimestre, com crescimento de
7,7%. A taxa de câmbio do real brasileiro em relação ao dólar americano depreciou 28,9%, passando de R$
4,03 ao final de 2019 para R$ 5,20 ao final de 2020.
Para 2021, espera-se continuidade da recuperação da atividade econômica, com um programa de vacinação
para o Covid-19 e novo pacote de apoio às familias que necessitam de maior assistencialismo.
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3. Estratégia Comercial e Canais de Venda
A Desktop vem mostrando crescimentos consistentes na sua base de assinantes, fechando o ano de 2018 com
104 mil assinantes, 2019 com 135 mil assinantes e 2020 com 215 mil assinantes.
O crescimento de 30% entre os anos de 2018 e 2019 da Companhia teve como fator principal o crescimento
orgânico nas regiões atuantes da Companhia que possibilitaram este cenário. O crescimento de 59% apurado
entre os anos de 2019 e 2020 ocorreu em função da expansão territorial de operações alinhado ao aporte do
Fundo HIG Capital.
A estratégia comercial da Desktop é focada em multicanais, sendo eles: (i) agente autorizado porta a porta,
(ii) time próprio porta a porta. (iii) call center ativo e receptivo, (iv) lojas proprias e (v) canais digitais. Esse
modelo tem se mostrado batante efetivo na execução do plano comercial, dado o crescimento consistente da
base de assinantes da Companhia a cada ano.
4. Infraestrutura de Rede
Desde 2013, a Companhia vem implementando a consolidação de uma rede robusta, 100% fibra ótica capaz
de atender às expectativas do cliente. A estratégia de expansão é cem por cento focada no interior de São
Paulo, buscando seu crescimento sempre nas cidades limítrofes para buscar sinergia de custo e investimento.
Ao final de 2018 a Companhia atendia 14 municípios no interior de São Paulo e em 2019, adicionou mais
dois municípios finalizando o ano com 16 cidades atendidas. Após o aporte do HIG Capital, o plano de
investimento foi acelerado e fechamos o ano com 25 cidades atendidas. Isto representa 1,3 MM de home
passed com potencial acesso à internet de alta velocidade.
5. Atendimento ao Cliente
Com a necessidade de distanciamento físico nosso propósito de “Digitalizar para Aproximar” ganhou ainda
mais relevância. Foram inúmeros desafios e o cuidado com as pessoas começou internamente: em apenas 15
dias, durante o mês de março de 2020, movimentamos diversas áreas da empresa para que pudéssemos colocar
as Operações de Atendimento Próprio em home office em tempo integral, com toda a segurança.
6. Desempenho Financeiro
Desde 2018, a Companhia tem demonstrado aumento consistente de receita liquida e EBITDA Ajustado
mantendo ganhos de margem a cada ano.
A Companhia divulga seu EBITDA Ajustado, calculado a partir do lucro líquido, acrescido das depreciações
e amortizações, dos tributos sobre o lucro, do resultado financeiro líquido e desconsiderando as despesas não
recorrentes.
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Receita Líquida
A receita líquida totalizou R$ 167.086, representando um aumento de 47% em relação a 2019. Este
crescimento foi impulsionado pelo crescimento da base de assinantes. A companhia fechou o ano de 2020
com 215 mil assinantes versus 135 mil assinantes de 2019. Deste crescimento 58 mil clientes vieram da base
de crescimento orgânico e 17 mil da base das empresas adquiridas.
Custos dos Serviços Prestados
A companhia manteve ao longo de 2020 a sua política de eficiência e mesmo em um cenário de crescimento
da receita liquida de 47%, o custo dos serviços prestados cresceu no mesmo período 11%. O Custo totalizou
R$ (54.343) no exercício de 2020, um crescimento de R$ (5.435) em relação a 2019, deste valor a maior
variação foi a conta de custos Interconexão e meios de conexão, que representou um aumento de R$ (4.512)
em 2020 versus 2019 dado o crescimento acelerado da construção de rede.
Despesas Operacionais:
Comerciais
As despesas com vendas totalizaram R$ (11.060) em 2020, representando um crescimento de R$ (7.046)
impactado pelo crescimento dos times de venda, comissões de venda dado o crescimento de adição bruta e
despesas de marketing dado o novo posicionamento da companhia.
Gerais e administrativas
As despesas gerais e administrativas totalizaram R$ (35.211) em 2020, um crescimento de R$ (22.054) dado
majoritariamente pelo aumento perda por redução ao valor recuperável de contas a receber em relação a 2019,
honorários de especialistas de R$ (11.053) e o aumento do time de administrativo dada a nova estrutura
organizacional da companhia.
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EBITDA AJUSTADO
(R$/mil)

2020

2019

2018

26.593

21.831

6.073

Receitas (Despesas) Financeiras, liquidas

8.194

4.962

8.043

Imposto de renda e Contribuição Social

12.727

7.071

Depreciação e Amortização

21.731

13.385

(1 594)
7.517

EBITDA

69.245

47.249

20.039

Honorários especialistas em serviços

11.053

-

-

-

-

4.166

7.388

73

70

87.686

47.322

24.275

167.086

113.611

66.566

52%

42%

36%

Lucro Líquido

Multas não operacionais
Baixa de imobilizado
EBITDA Ajustado
Receita líquida de serviços
Margem EBITDA Ajustado (%)

7. Relacionamento com Auditores Independentes
Em referência à Instrução CVM nº 381, de 14 de janeiro de 2003, e ao Ofício Circular CVM/SNC/SEP nº
01/2007, de 14 de fevereiro de 2007, a Companhia e suas controladas informam que a política da Sociedade
junto aos seus auditores independentes no que diz respeito à prestação de serviços não relacionados à auditoria
externa se substancia nos princípios que preservam a independência do auditor. Esses princípios baseiam-se
no fato de que o auditor não deve auditar seu próprio trabalho, não exercer funções gerenciais, não advogar
por seu cliente ou prestar quaisquer outros serviços que sejam considerados proibidos pelas normas vigentes,
mantendo dessa forma a independência dos trabalhos realizados pelos prestadores de serviços de auditoria.
As demonstrações financeiras individuais e consolidadas referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro
de 2020, 2019 e 2018 foram examinadas pela KPMG Auditores Independentes. Conforme o disposto na
Instrução CVM 381/03, art. 2º., informamos que nestes exercícios, a referida empresa prestou um serviço de
diagnóstico contábil durante o período findo em 31 de dezembro de 2020, além do serviço de auditoria para
Desktop, no montante de R$ 30 mil, que ultrapassaram 5% dos honorários de auditoria das demonstrações
financeiras individuais e consolidadas da Companhia.
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O Relatório da Administração inclui informações relacionadas a dados operacionais tais como base de
clientes, os quais não fazem parte do escopo de auditoria das Demonstrações Financeiras e,
consequentemente, não foram examinadas pela KPMG Auditores Independentes.

Denio Alves Lindo
Diretor Presidente
Carla Cristina Barboza Cardilo
Diretora Financeira
Carlos José Lubão Campos
Contador CRC1SP181395/O-0
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Relatório dos auditores independentes sobre as
demonstrações financeiras individuais e
consolidadas
Aos acionistas e aos Administradores da
Desktop Sigmanet Comunicação Multimídia S.A.
Sumaré – SP
Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Desktop Sigmanet
Comunicação Multimídia S.A., anteriormente denominada Desktop Sigmanet Comunicação
Multimídia Ltda. (Companhia), identificadas como controladora e consolidado,
respectivamente, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 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, compreendendo as políticas contábeis significativas e outras informações
elucidativas.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente,
em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, individual e consolidada,
da Desktop Sigmanet Comunicação Multimídia S.A. em 31 de dezembro de 2020, o
desempenho individual e consolidado de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa
individuais e consolidados para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS)
emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB).
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na
seção a seguir intitulada “Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações
financeiras individuais e consolidadas”. Somos independentes em relação à Companhia e suas
controladas, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética
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Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de
Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas
normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para
fundamentar nossa opinião.
Principais assuntos de auditoria
Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os
mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no
contexto de nossa auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas como um
todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações financeiras individuais e
consolidadas e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos.
Mensuração da receita
Veja a Notas 2.12 e 21 das demonstrações financeiras individuais e consolidadas
Principal assunto de auditoria

Como auditoria endereçou esse assunto

O reconhecimento da receita da Companhia
envolve a mensuração da receita incorrida e
ainda não faturada ao final do exercício,
determinada com base nos relatórios de
medição. A estimativa dessa receita não
faturada leva em conta dados obtidos
principalmente por meio de parâmetros de
sistemas informatizados, tais como os valores
dos serviços faturados aos consumidores em
decorrência dos diferentes planos de serviços
oferecidos, os dados do histórico do consumo
para cada tipo de serviço prestado e o ciclo de
faturamento estabelecido pela Companhia
com os clientes.

Nossos procedimentos de auditoria incluíram,
entre outros:

A estimativa da receita não faturada é
preparada para cada transação ou grupo
similar de transações e eventual distorção nos
referidos cálculos pode impactar de forma
relevante as demonstrações financeiras
individuais e consolidadas da Companhia e
suas controladas.

(c) Análise dos dados usados na determinação
da estimativa de receita não faturada,
especificamente, os dados dos valores dos
serviços faturados, do consumo para cada tipo
de serviço prestado e do ciclo de faturamento,
com objetivo de verificar se são apropriados,
confiáveis e se foram devidamente
interpretados pela Companhia.

Devido à complexidade dos dados usados na
determinação da estimativa da mensuração da
receita não faturada para o elevado número de
transações de serviços prestados e à relevância
dos valores envolvidos, consideramos esse
assunto como significativo para nossa
auditoria.

(a) Avaliação do desenho dos controles
internos chave relacionados à mensuração da
receita incorrida mas ainda não faturada, com
envolvimento dos nossos especialistas em
tecnologia da informação para avaliação dos
sistemas e do ambiente informatizado
utilizados na determinação dos saldos
registrados;
(b) Teste, em base amostral, da consistência e
procedência dos dados utilizados no cálculo
da receita incorrida mas ainda não faturada;

(d) Confronto, em base amostral, dos valores
estimados e reconhecidos de receita não
faturada com as bases de faturamento do
período subsequente ao fechamento e com
notas fiscais emitidas;
(e) Confronto, em base amostral, dos
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relatórios de faturamento com a respectivas
notas fiscais emitidas, comprovantes de
recebimento e termo de aceite assinado pelo
cliente
ou
evidência sistêmica
de
razoabilidade dos preços usados como base
para reconhecimento da receita.
As deficiências que chegaram ao nosso
conhecimento no desenho dos controles
internos relativos à mensuração da receita
incorrida mas ainda não faturada alteraram
nossa avaliação quanto à natureza de nosso
trabalho e ampliaram a extensão de nossos
procedimentos substantivos inicialmente
planejados para obtermos evidência de
auditoria suficiente e apropriada referente à
mensuração da receita incorrida mas ainda
não faturada.
Com base nas evidências obtidas por meio dos
procedimentos
acima
sumarizados,
consideramos que a mensuração da receita é
aceitável no contexto das demonstrações
financeiras individuais e consolidadas
tomadas em conjunto relativas ao exercício
findo em 31 de dezembro de 2020.
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Mensuração dos valores justos dos ativos adquiridos e dos passivos assumidos em
combinação de negócios
Veja a Notas 4 e 9 das demonstrações financeiras individuais e consolidadas
Principal assunto de auditoria

Como auditoria endereçou esse assunto

Durante o exercício findo em 31 de dezembro Nossos procedimentos de auditoria incluíram,
de 2020, a Companhia obteve controle das mas não se limitaram a:
entidades Netell Internet S.A. e Isso Internet e
(a) Avaliação e análise de sensibilidade, com
Telecomunicações Ltda.
auxílio de nossos especialistas em finanças
A combinação de negócios foi contabilizada corporativas, das principais premissas
de acordo com o método de aquisição, que utilizadas pela Companhia na determinação
inclui o reconhecimento e mensuração dos dos valores justos alocados aos ativos
ativos identificáveis adquiridos, dos passivos adquiridos e passivos assumidos pela
assumidos e do ágio por expectativa de Companhia;
rentabilidade futura (goodwill).
(b) Comparação, com auxílio de nossos
As
estimativas
associadas
com
a especialistas em finanças corporativas, das
contabilização da aquisição das controladas projeções utilizadas no cálculo independente
por
consultores
externos
envolvem julgamentos relevantes na realizado
determinação de premissas como a taxa de contratados pela Companhia com dados
desconto estimada, a taxa de crescimento da projetados e históricos, por exemplo, em
receita e estimativa de não renovação da base relação ao crescimento econômico projetado
de clientes, que são base para mensuração dos e às estimativas de não renovação de clientes,
valores justos dos ativos adquiridos e dos de forma a analisarmos a razoabilidade das
passivos assumidos e consequentemente do premissas utilizadas;
ágio por expectativa de rentabilidade futura
(c) Recálculo, com auxílio de nossos
(goodwill).
especialistas em finanças corporativas, das
Considerando a complexidade da mensuração projeções preparadas por consultores
e dos ativos adquiridos, passivos assumidos e independentes que suportam a determinação
do ágio em uma combinação de negócios, bem dos valores justos com base nas premissas
como das premissas utilizadas nas referidas definidas;
mensurações, e a magnitude que o impacto de
(d) Testamos, com auxílio de nossos
eventuais alterações nas premissas poderiam
especialistas em finanças corporativas, o ágio
ter nas demonstrações financeiras individuais
por expectativa de rentabilidade futura de
e consolidadas, consideramos esse assunto
acordo com as premissas definidas e
significativo para nossa auditoria.
comparação com a apuração realizada pela
Companhia e seus consultores;
Com base nas evidências obtidas por meio dos
procedimentos
acima
resumidos,
consideramos aceitável a mensuração dos
valores justos dos ativos adquiridos e dos
passivos assumidos, bem como na apuração
do ágio por expectativa de rentabilidade
futura, decorrente das combinações de
negócios, no contexto das demonstrações
financeiras individuais e consolidadas
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tomadas em conjunto relativas ao exercício
findo em 31 de dezembro de 2020.

Outros assuntos – Demonstrações do valor adicionado
As demonstrações individual e consolidada do valor adicionado (DVA) referentes ao exercício
findo em 31 de dezembro 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 registros contábeis,
conforme aplicável, e se a sua forma e 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 dos auditores
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 este respeito.
Responsabilidades da administração pelas demonstrações financeiras individuais e
consolidadas
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações
financeiras individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil
e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo International
Accounting Standards Board (IASB), e pelos controles internos que ela determinou como
necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a administração é
responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando,
quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa

6

234

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.

Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras
individuais e consolidadas
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras individuais
e consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente
se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança
razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais
distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são
consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro
de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas
referidas demonstrações financeiras.
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da
auditoria. Além disso:
– 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.
– 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 suas
controladas.
– Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas
contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
– Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em
relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à
capacidade de continuidade operacional da Companhia e suas controladas. Se concluirmos
que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para
as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas ou
incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas
conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso
relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia e suas
controladas a não mais se manterem em continuidade operacional.
– 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
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objetivo de apresentação adequada.
– 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 individuais e consolidadas. Somos responsáveis pela direção,
supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de
auditoria.
Comunicamo-nos com a administração 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 à administração uma 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 a Administração, determinamos aqueles
que foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações financeiras
do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria.
Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento
tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente
raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as
consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável,
superar os benefícios da comunicação para o interesse público.
Campinas, 19 de maio de 2021

KPMG Auditores Independentes
CRC 2SP-027612/F - SP

Rodrigo Ferreira Silva
Contador CRC RJ-115537/O-9
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Desktop Sigmanet Comunicação Multimídia S.A.
(anteriormente denominada Desktop Sigmanet Comunicação Multimídia Ltda.)
Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Consolidado
31/12/2020

Controladora
31/12/2020

54.941
24.835
29.254
6.208
2.053
2.069

42.678
24.835
27.728
5.756
2.053
1.771

8.560
3.602
19.557
4.336
1.950
525

4.180
13.395
807
1.583
254

119.360

104.821

38.530

20.219

1.876
598
11.558
93
5.605
219.814
8.271
37.403

1.876
526
11.558
1.560
93
5.605
37.281
203.022
5.849
9.957

1.749
574
5.956
1.069
2.604
62.381
4.162
9.095

1.363
249
3.981
1.696
741
598
37.413
8.165

Total do ativo não circulante

285.218

277.327

87.590

54.206

Total do ativo

404.578

382.148

126.120

74.425

Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Aplicações financeiras
Contas a receber de clientes
Impostos a recuperar
Imposto de renda e contribuição social
Outros ativos

Nota
5
6
7
8

Total do ativo circulante
Não circulante
Aplicações financeiras
Depósitos judiciais
Impostos a recuperar
Imposto de renda e contribuição social diferido
Outros créditos
Contas a receber - Partes relacionadas
Outros ativos
Investimentos
Imobilizado
Direito de uso
Intangível

6
8
20
18

10
11
11

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Consolidado e Controladora
31/12/2019
31/12/2018

Desktop Sigmanet Comunicação Multimídia S.A.
(anteriormente denominada Desktop Sigmanet Comunicação Multimídia Ltda.)
Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Consolidado
31/12/2020

Controladora
31/12/2020

43.239
1.126
29.970
7.697
10.746
2.432
974
5.002

41.215
1.126
27.837
7.167
10.123
2.268
787
4.139

10.814
1.662
20.766
1.920
6.264
712
457
815

4.076
508
12.350
1.376
3.833
666

101.186

94.662

43.410

22.809

18
14

6.604
171.949

6.604
160.526

15.072

15.692

20
11
17

1.258
8.010
348

5.699
270

4.017
20

-

Total do passivo não circulante

188.169

173.099

19.109

15.692

Total do passivo

289.355

267.761

62.519

38.501

28.249

28.249

14.045

12.156

20.541
40.368
25.229

20.541
40.368
25.229

10.529
17.196
21.831

3.873
19.895
-

114.387

114.387

63.601

35.924

836

-

-

-

Total do patrimônio líquido

115.223

114.387

63.601

35.924

Total do passivo e do patrimônio líquido

404.578

382.148

126.120

74.425

Passivo e patrimônio líquido
Circulante
Fornecedores
Fornecedores - Partes relacionadas
Empréstimos e financiamentos
Obrigações sociais e trabalhistas
Obrigações tributárias
Imposto de renda e contribuição social
Passivo de arrendamento
Outras obrigações

Nota
13
18
14
15
16
20
11

Total do passivo circulante
Não circulante
Fornecedores - Partes relacionadas
Empréstimos e financiamentos
Imposto de renda e contribuição social
diferido
Passivo de arrendamento
Provisões para contingências

Patrimônio líquido
Capital social
Adiantamento para futuro aumento de
capital
Reservas de lucros
Lucros acumulados

Patrimônio líquido atribuído aos acionistas
controladores

Consolidado e Controladora
31/12/2019
31/12/2018

19

Patrimônio líquido atribuído aos
acionistas não controladores

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Desktop Sigmanet Comunicação Multimídia S.A.
(anteriormente denominada Desktop Sigmanet Comunicação Multimídia Ltda.)
Demonstrações dos resultados
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Consolidado

Controladora

31/12/2020

31/12/2020

31/12/2019

31/12/2018

167.086
(54.343)

164.165
(53.457)

113.611
(48.908)

66.566
(35.287)

112.743

110.708

64.703

31.279

22
22

(35.211)
(11.060)
-

(33.792)
(11.057)
351

(13.157)
(4.014)
-

(16.471)
(2.046)
-

21
22

(15.167)
(3.791)

(15.035)
(3.870)

(8.729)
(4.939)

(7.048)
6.808

47.514

47.305

33.864

12.522

3.404
(11.598)

3.381
(11.298)

2.582
(7.544)

1.798
(9.841)

Resultado financeiro, líquido

(8.194)

(7.917)

(4.962)

(8.043)

Lucro antes do imposto de renda e
contribuição social

39.320

39.388

28.902

4.479

(13.218)
491

(13.054)
491

(6.444)
(627)

(102)
1.696

Lucro líquido do exercício

26.593

26.825

21.831

6.073

Lucro líquido do exercício atribuível aos:
Participação de acionistas controladores
Participação de acionistas não controladores

26.825
(232)

26.825
-

21.831
-

6.073
-

0,53

0,53

0,78

0,31

Nota
Receita líquida de serviços
Custo dos serviços prestados

21
22

Lucro bruto
Receitas (despesas) operacionais
Despesas gerais e administrativas
Despesas comerciais
Resultado da equivalência patrimonial
Perda por redução ao valor recuperável de
contas a receber
Outras receitas (despesas), líquidas
Lucro antes do resultado financeiro e
tributos
Receitas (despesas) financeiras
Receitas financeiras
Despesas financeiras

Imposto de renda e contribuição social
Imposto de renda e contribuição social diferido

Lucro líquido por ação (expresso em R$ por
ação)
Básico e diluído

23
23

20
20

19

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeira.
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Consolidado e Controladora

Desktop Sigmanet Comunicação Multimídia S.A.
(anteriormente denominada Desktop Sigmanet Comunicação Multimídia Ltda.)
Demonstrações do resultado abrangente
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Consolidado
31/12/2020

Controladora
31/12/2020

Lucro líquido do exercício

26.593

26.825

21.831

6.073

Resultado abrangente do exercício

26.593

26.825

21.831

6.073

Resultado abrangente do exercício atribuível aos:
Acionistas controladores
Acionistas não controladores

26.825
(232)

26.825
-

21.831
-

6.073
-

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Consolidado e Controladora
31/12/2019
31/12/2018

241
19
19

Adiantamento para futuro aumento de capital

Distribuição de lucros

19

Adiantamento para futuro aumento de capital

28.249

20.541

13

-

-

-

-

20.541

(10.529)

10.529

-

-

6.656

-

3.873

-

-

-

3.873

(9.739)

9.739

Adiantamento
para futuro
aumento de
capital

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Em 31 de dezembro de 2020

-

Reserva legal
19

-

-

Distribuição de dividendos

Reserva de lucros

-

Lucro do exercício
19

14.204

19

Aumento de capital
-

14.045

-

-

Em 31 de dezembro de 2019

Lucro do exercício

1.889

19

Aumento de capital
-

12.156

Em 31 de dezembro de 2018

-

Reservas de lucros

-

19

Distribuição de lucros

-

Lucro do exercício

Adiantamento para futuro aumento de capital

9.739

19
19

Aumento de capital

2.417

Nota

Capital
social

Em 1 de janeiro de 2018

Patrimônio líquido

1.341

1.341

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Legal

39.027

-

21.831

-

-

-

-

17.196

-

(2.699)

-

-

19.895

6.073

-

(1.012)

-

-

14.834

Retenção de
lucros

Reservas de lucros

25.229

(1.341)

(21.831)

(255)

26.825

-

-

21.831

21.831

-

-

-

-

(6.073)

6.073

-

-

-

-

Lucros
acumulado

114.387

-

-

(255)

26.825

20.541

3.675

63.601

21.831

(2.699)

6.656

1.889

35.924

-

6.073

(1.012)

3.873

-

26.990

Patrimônio líquido
atribuível aos
acionistas
controladores

836

-

-

(232)

1.068

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Participação de
não
controladores

115.223

-

-

(255)

26.593

21.609

3.675

63.601

21.831

(2.699)

6.656

1.889

35.924

-

6.073

(1.012)

3.873

-

26.990

Total do
patrimônio
líquido

Desktop Sigmanet Comunicação Multimídia S.A.
(anteriormente denominada Desktop Sigmanet Comunicação Multimídia Ltda.)
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Desktop Sigmanet Comunicação Multimídia S.A.
(anteriormente denominada Desktop Sigmanet Comunicação Multimídia Ltda.)
Demonstrações dos fluxos de caixa – Método indireto
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Consolidado
31/12/2020

Controladora
31/12/2020

Consolidado e Controladora
31/12/2019

31/12/2018

39.320

39.388

28.902

4.479

2.360

1.993

4.294

1.792

15.167

15.035

8.729

7.048

Provisões para contingências

235

157

20

-

Resultado atribuído a não controladores

232

-

-

-

Depreciação e amortização

20.837

20.630

12.846

7.517

Amortização direito de uso

894

827

539

-

Rendimento de aplicações financeiras
Equivalência patrimonial

(115)
-

(115)
(351)

(52)
-

(14)
-

Baixas de imobilizado e intangível

7.388

7.382

73

70

86.318

84.946

55.351

20.892

(24.864)

(23.206)

(11.930)

(10.004)

Impostos a recuperar

(7.474)

(7.022)

(4.641)

(537)

Outros ativos

(4.532)

(4.235)

(2.248)

(617)

(11)

61

(98)

(69)

32.425

30.401

6.734

(245)

Obrigações sociais e trabalhistas

5.739

5.209

394

344

Obrigações tributárias

4.257

2.492

2.401

(1.137)

Partes relacionadas

8.298

8.298

784

(32)

Outras obrigações

4.768

3.069

(1.762)

15

Caixa líquido gerado pelas operações

104.924

100.013

44.985

8.610

Imposto de renda e contribuição social pagos

(11.491)

(10.349)

(6.745)

(797)

Juros pagos

(3.635)

(3.452)

(3.150)

(1.220)

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais

89.798

86.212

35.090

6.593

Fluxo de caixa das atividades operacionais

Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social
Ajustes por:
Provisões (reversões) de juros sobre empréstimos,
financiamentos e arrendamentos
Perda por redução ao valor recuperável de contas a receber

Variações de ativos e passivos:
Contas a receber de clientes

Depósitos judiciais
Fornecedores
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Desktop Sigmanet Comunicação Multimídia S.A.
(anteriormente denominada Desktop Sigmanet Comunicação Multimídia Ltda.)
Demonstrações dos fluxos de caixa – Método indireto
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
Fluxo de caixa das atividades de investimento:
Aquisição em aplicações financeiras

(241.234)

(241.234)

(4.430)

(1.340)

Resgastes em aplicações financeiras

219.989

219.989

494

-

Aquisição de investimento

-

(33.930)

-

-

Adiantamento para futuro aumento de capital

-

(3.000)

-

-

Aquisições de imobilizado e intangível

(209.577)

(167.984)

(37.634)

(28.783)

Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento

(230.822)

(226.159)

(41.570)

(30.123)

Caixa e equivalentes de caixa oriundos de incorporações

1

42

477

-

(230.821)

(226.117)

(41.093)

(30.123)

Empréstimos e financiamentos – captações

178.460

164.200

41.724

37.632

Empréstimos e financiamentos – amortizações

(10.189)

(9.353)

(34.500)

(14.666)

(1.408)

(1.365)

(798)

-

-

-

(2.699)

(1.012)

20.541

20.541

6.656

3.873

187.404

174.023

10.383

25.827

46.381

34.118

4.380

2.297

8.560

8.560

4.180

1.883

Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício

54.941

42.678

8.560

4.180

Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa

46.381

34.118

4.380

2.297

5.003

2.514

4.712

-

10.529

10.529

-

9.739

3.675

3.675

1.889

-

93

93

-

-

(823)

491

627

1.696

Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos após a
incorporações
Fluxo de caixa das atividades de financiamento:

Passivo de arrendamento – amortizações
Distribuição de lucros
Adiantamento para futuro aumento de capital
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento
Aumento de caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício

Transações que não impactam o caixa:
Impacto de registro inicial e de novos contratos do direito de uso e
do passivo de arrendamento
Impacto de aumento de capital, através de integralização do
adiantamento para futuro aumento de capital
Impacto de aumento de capital através de incorporações
Impacto do registro de outros créditos
Impacto do imposto de renda e contribuição social diferidos

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Consolidado
31/12/2020

Controladora
31/12/2020

210.837
(15.167)
743
196.413

206.832
(15.035)
742
192.539

144.170
(8.729)
613
136.054

88.660
(7.048)
404
82.016

(16.270)

(15.963)

(23.631)

(18.313)

(28.828)
151.315

(27.743)
148.833

(9.773)
102.650

(3.186)
60.517

(21.731)
129.584

(21.457)
127.376

(13.385)
89.265

(7.517)
53.000

3.404
3.404

351
3.381
3.732

2.582
2.582

1.798
1.798

Valor total adicionado distribuído

132.988

131.108

91.847

54.798

Distribuição do valor adicionado
Empregados
Remuneração direta
Benefícios
FGTS
Outras

32.441
24.813
5.543
1.603
482

32.208
24.610
5.542
1.588
468

20.995
17.682
1.971
1.203
139

15.021
12.535
1.516
885
85

Tributos
Federais
Estaduais
Municipais

57.207
23.443
33.608
156

55.960
23.134
32.826
-

38.225
14.045
24.180
-

20.893
2.116
18.777
-

Remuneração de capitais de terceiros
Juros
Aluguéis
Outras despesas financeiras

16.747
9.785
5.149
1.813

16.115
9.670
4.817
1.628

10.796
6.463
3.252
1.081

12.811
3.562
2.970
6.279

Remuneração de capitais próprios
Lucros retidos
Participação dos não controladores nos lucros retidos

26.593
26.825
(232)

26.825
26.825
-

21.831
21.831
-

6.073
6.073
-

132.988

131.108

91.847

54.798

Receitas
Receita bruta de serviços
Perda por redução ao valor recuperável de contas a receber
Outras receitas

Insumos adquiridos de terceiros
Custo dos serviços prestados
Materiais, energia, serviços de terceiros e outras despesas
operacionais
Valor adicionado bruto gerado pela Companhia
Retenções
Depreciação e amortização
Valor adicionado líquido gerado pela Companhia
Valor adicionado recebido em transferência
Resultado da equivalência patrimonial
Receitas financeiras

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Consolidado e Controladora
31/12/2019
31/12/2018

Desktop Sigmanet Comunicação Multimídia S.A.
(anteriormente denominada Desktop Sigmanet Comunicação Multimídia Ltda.)
Notas explicativas às demonstrações financeiras individuais e consolidadas
31 de dezembro de 2020
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

1.

Informações sobre a Companhia
A Desktop Sigmanet Comunicação Multimídia S.A., anteriormente denominada Desktop Sigmanet
Comunicação Multimídia Ltda. (“Desktop” e/ou “Companhia”) é uma sociedade por ações, com sede na cidade
de Sumaré, São Paulo na Rua Leão Brambilla, nº 46, sala 1. A Companhia tem como acionista controlador a
DSN Participações Ltda. (“DSN”).
Em 23 de dezembro de 2020, a Desktop – Sigmanet comunicação multimídia Ltda. alterou seu contrato social
e transformou o seu tipo jurídico de Sociedade Limitada para Sociedade por Ações de capital fechado passando
a ser regida pelo Estatuto Social e pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis, incluindo a Lei 6.404/76.
Em razão da operação de transformação do tipo societário a mesma passou de “Desktop – Sigmanet
comunicação multimídia Ltda.” a “Desktop – Sigmanet comunicação multimídia S.A”
A Companhia, em conjunto com suas controladas, Isso Internet e Telecomunicações Ltda. e Netell Internet
Ltda., definidas em conjunto como (“Grupo”), tem como principais atividades: Operar no segmento de
telecomunicação, cujas operações, abrangem a prestação de serviços de telefonia fixa, internet banda larga e
televisão por assinatura, sendo todos estes negócios regulamentados pela Agência Nacional de
Telecomunicações (“ANATEL”).

2.

Base de elaboração e apresentação das demonstrações financeiras
Declaração de conformidade (com relação às normas IFRS e às normas do CPC)
As demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram elaboradas e estão sendo apresentadas de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem as deliberações emitidas pela CVM e
os pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis
(“CPC”), e de acordo com as normas e pronunciamentos do International Financial Reporting Standards
(“IFRS”), emitidos pelo International Accounting Standards Board (“IASB”).
A emissão das demonstrações financeiras foi autorizada pela Diretoria em 13 de maio de 2021.
Todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, estão sendo
evidenciadas, e correspondem àquelas utilizadas pela Administração na sua gestão.
Demonstração do Valor Adicionado (DVA)
A apresentação da Demonstração do Valor Adicionado (DVA) é requerida pela legislação societária brasileira
e pelas práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis a companhias abertas. A DVA foi preparada de acordo
com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - "Demonstração do Valor Adicionado". As
IFRS não requerem a apresentação dessa demonstração. Como consequência, pelas IFRS, essa demonstração
está apresentada como informação suplementar, sem prejuízo do conjunto das demonstrações financeiras.

Bases de consolidação
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(a) Controladas
O Grupo controla uma entidade quando está exposto a, ou tem direito sobre, os retornos variáveis advindos de
seu envolvimento com a entidade e tem a habilidade de afetar esses retornos exercendo seu poder sobre a
entidade. As demonstrações financeiras de controladas são incluídas nas demonstrações financeiras
consolidadas a partir da data em que o Grupo obtiver o controle até a data em que o controle deixa de existir.
Nas demonstrações financeiras individuais da controladora, as informações financeiras de controladas são
reconhecidas por meio do método de equivalência patrimonial.

(b) Participação de acionistas não-controladores
O Grupo elegeu mensurar qualquer participação de não-controladores inicialmente pela participação
proporcional nos ativos líquidos identificáveis da adquirida na data de aquisição.

(c) Perda de controle
Quando a entidade perde o controle sobre uma controlada, o Grupo desreconhece os ativos e passivos e
qualquer participação de não-controladores e outros componentes registrados no patrimônio líquido referentes
a essa controlada. Qualquer ganho ou perda originado pela perda de controle é reconhecido no resultado. Se o
Grupo retém qualquer participação na antiga controlada, essa participação é mensurada pelo seu valor justo na
data em que há a perda de controle.

(d) Combinações de negócios
Combinações de negócio são registradas utilizando o método de aquisição quando o conjunto de atividades e
ativos adquiridos atende à definição de um negócio e o controle é transferido para o Grupo. Ao determinar se
um conjunto de atividades e ativos é um negócio, o Grupo avalia se o conjunto de ativos e atividades adquiridos
inclui, no mínimo, um input e um processo substantivo que juntos contribuam, significativamente, para a
capacidade de gerar output.
O Grupo tem a opção de aplicar um "teste de concentração" que permite uma avaliação simplificada se um
conjunto de atividades e ativos adquiridos não é um negócio. O teste de concentração opcional é atendido se,
substancialmente, todo o valor justo dos ativos brutos adquiridos estiver concentrado em um único ativo
identificável ou grupo de ativos identificáveis similares.
A contraprestação transferida é geralmente mensurada ao valor justo, assim como os ativos líquidos
identificáveis adquiridos. Qualquer ágio que surja na transação é testado anualmente para avaliação de perda
por redução ao valor recuperável. Ganhos em uma compra vantajosa são reconhecidos imediatamente no
resultado. Os custos da transação são registrados no resultado conforme incorridos, exceto os custos
relacionados à emissão de instrumentos de dívida ou patrimônio.
Qualquer contraprestação transferida não inclui montantes referentes ao pagamento de relações preexistentes.
Esses montantes são geralmente reconhecidos no resultado do exercício.
Qualquer contraprestação contingente a pagar é mensurada pelo seu valor justo na data de aquisição. Se a
contraprestação contingente é classificada como instrumento patrimonial, então ela não é remensurada e a
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liquidação é registrada dentro do patrimônio líquido. As demais contraprestações contingentes são
remensuradas ao valor justo em cada data de relatório e as alterações subsequentes ao valor justo são
registradas no resultado do exercício.

(e) Transações eliminadas na consolidação
Saldos e transações intragrupo, e quaisquer receitas ou despesas (exceto para ganhos ou perdas de transações
em moeda estrangeira) não realizadas derivadas de transações intragrupo, são eliminados. Ganhos não
realizados oriundos de transações com investidas registradas por equivalência patrimonial são eliminados
contra o investimento na proporção da participação do Grupo na investida. Perdas não realizadas são
eliminadas da mesma maneira de que os ganhos não realizados, mas somente na extensão em que não haja
evidência de perda por redução ao valor recuperável.
A seguir é apresentada a base de consolidação que passou a ser realizada no exercício de 2020:
Participação %
31/12/2020

31/12/2019

31/12/2018

100%

-

-

70%

-

-

Investimento:
Isso Internet e Telecomunicações Ltda.
Netell Internet Ltda.

(i) Maiores detalhes das empresas investidas em 31 de dezembro de 2020, pode ser avaliada na Nota
Explicativa Nº 4.
2.1. Impactos nas demonstrações financeiras relacionados a Pandemia de Coronavírus (COVID – 19)
Em 31 de dezembro de 2019, a Organização Mundial de Saúde (“OMS”) emitiu o primeiro alerta de uma nova
doença, depois que autoridades chinesas notificaram casos de uma misteriosa pneumonia na cidade de Wuhan.
No dia 9 de janeiro de 2020, foi anunciado pela OMS que os casos de pneumonia estariam ocorrendo devido
a um novo Coronavírus, tipo semelhante ao da Síndrome respiratória aguda grave (“SARS”). Desde então, a
Administração da Companhia vem acompanhando os impactos e possíveis incertezas relevantes relacionadas
a eventos ou condições que possam lançar dúvidas significativas sobre a capacidade da entidade de continuar
como uma empresa em andamento.
No ano de 2020, após análise interna, não houve indicação de redução ao valor recuperável de ativos ou riscos
associados ao cumprimento de obrigações, uma vez que a Companhia não é altamente alavancada e ainda
possui linhas de crédito disponíveis para serem utilizadas em caso de redução significativa do volume de caixa.
A Companhia está cumprindo os protocolos de saúde e segurança emitidos por autoridades e agências.
Também está monitorando a evolução da situação e avaliando de perto os impactos do COVID-19 em seus
negócios e até o momento, não sofreu nenhum impacto negativo relevante em suas operações. Na avaliação
da Administração, a Companhia teve impactos positivos nas vendas, no entanto, avalia continuamente as
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respostas governamentais e desempenho econômicos locais, regionais e globais, e possíveis impactos em seus
negócios.
A Companhia também implementou uma série de ações para manutenção operacional e a gestão do caixa.
Dentre as ações tomadas, figuram como as principais:
x Revisão dos contratos de aluguéis e prestadores de serviços;
x Adoção da MP nº 936/2020 convertida em Lei 14.020/2020 (Programa emergencial de manutenção do
emprego e da renda);
x Renegociação dos prazos de pagamentos junto aos fornecedores; e
x Revisão do plano de investimentos.
Apesar do cenário extremamente desafiador e instável no país durante o ano de 2020, o desempenho de vendas
da Companhia está em linha com as nossas projeções revisadas, pós-covid-19.
A Companhia está em constante revisão dos contratos com os prestadores de serviços e insumos, de tal forma
que mantenha a eficiência operacional e os custos e despesas estejam em linha com o volume de negócio e as
previsões orçamentárias.
Em suma, a Companhia vem permanentemente monitorando o cenário e mantém um plano de ajuste dinâmico,
adaptável conforme a evolução do cenário econômico.
Adicionalmente, no sentido de preservar os colaboradores da Companhia a Administração elaborou e está
aplicando as ações listadas a seguir:
x Priorização do trabalho remoto (home office);
x Suspensão de viagens internacionais e nacionais dos colaboradores;
x Substituição de reuniões presenciais por videoconferências, áudio conferências ou ligações telefônicas;
x Afastamento por quatorze dias de colaboradores que tenham sintomas e que tiveram contato com casos
confirmados ou suspeitos (isolamento social);
x Afastamento por sete dias dos colaboradores oriundos de qualquer país a contar da data de saída do exterior
(isolamento social);
x Reclusão de quatorze dias em casos de viagens internacionais; e
x Orientações periódicas aos colaboradores sobre formas de prevenção da doença.
2.2. Conversão de moeda estrangeira

(a) Transações em moeda estrangeira
Transações em moeda estrangeira são convertidas para as respectivas moedas funcionais das entidades do
Grupo pelas taxas de câmbio nas datas das transações.
Ativos e passivos monetários denominados e apurados em moedas estrangeiras na data do balanço são
reconvertidos para a moeda funcional à taxa de câmbio naquela data. Ativos e passivos não monetários que
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são mensurados pelo valor justo em moeda estrangeira são reconvertidos para a moeda funcional à taxa de
câmbio na data em que o valor justo foi determinado. Itens não monetários que são mensurados com base no
custo histórico em moeda estrangeira são convertidos pela taxa de câmbio na data da transação. As diferenças
de moedas estrangeiras resultantes da conversão são geralmente reconhecidas no resultado como receitas ou
despesas financeiras.
2.3. Moeda funcional e moeda de apresentação
Estas demonstrações financeiras estão apresentadas em Reais, que é a moeda funcional da Companhia. Todos
os saldos foram arredondados para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma.
2.4. Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa incluem saldos em contas correntes bancárias e depósitos a curto prazo com alta
liquidez, com vencimento de três meses ou menos, a contar da data de contratação e sujeitos a risco
insignificante de mudança de valor. Estes saldos são mantidos com a finalidade de atender compromissos de
caixa de curto prazo, e não para investimento ou outros fins.
2.5. Ativos intangíveis
(a)

Ágio

O ágio é mensurado ao custo, deduzido das perdas acumuladas por redução ao valor recuperável.
(b) Outros ativos intangíveis
Outros ativos intangíveis que são adquiridos pelo Grupo e que têm vidas úteis finitas são mensurados pelo
custo, deduzido da amortização acumulada e quaisquer perdas acumuladas por redução ao valor recuperável.

(c) Gastos subsequentes
Os gastos subsequentes são capitalizados somente quando eles aumentam os benefícios econômicos futuros
incorporados ao ativo específico aos quais se relacionam. Todos os outros gastos, incluindo gastos com ágio
gerado internamente e marcas e patentes, são reconhecidos no resultado conforme incorridos.

(d) Amortização
A amortização é calculada utilizando o método linear baseado na vida útil estimada dos itens, líquido de seus
valores residuais estimados. A amortização é geralmente reconhecida no resultado. O ágio não é amortizado.
As vidas úteis estimadas são as seguintes:

Grupo do ativo intangível

% a.a.
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Os métodos de amortização, as vidas úteis e os valores residuais são revistos a cada data de balanço e ajustados
caso seja apropriado.
2.6. Arrendamentos
O Grupo aplicou o CPC 06(R2) /IFRS 16 pela primeira vez em 1º de janeiro de 2019, utilizando a abordagem
retrospectiva modificada e, portanto, as informações comparativas não foram reapresentadas e continuam a ser
apresentadas conforme o CPC 06(R1) /IAS 17 e ICPC 03/IFRIC 4. Os detalhes das políticas contábeis
conforme CPC 06(R1) /IAS 17 e ICPC 03/IFRIC 4 são apresentadas a seguir:
No início de um contrato, o Grupo avalia se um contrato é ou contém um arrendamento.
Um contrato é, ou contém um arrendamento, se o contrato transferir o direito de controlar o uso de um ativo
identificado por um período em troca de contraprestação. Para avaliar se um contrato transfere o direito de
controlar o uso de um ativo identificado, o Grupo utiliza a definição de arrendamento no CPC 06(R2) /IFRS
16.
Esta política é aplicada aos contratos celebrados a partir de 1º de janeiro de 2019.

(a) Como arrendatário
No início ou na modificação de um contrato que contém um componente de arrendamento, o Grupo aloca a
contraprestação no contrato a cada componente de arrendamento com base em seus preços individuais. No
entanto, para os arrendamentos de propriedades, o Grupo optou por não separar os componentes que não sejam
de arrendamento e contabilizam os componentes de arrendamento e não arrendamento como um único
componente.
O Grupo reconhece um ativo de direito de uso e um passivo de arrendamento na data de início do arrendamento.
O ativo de direito de uso é mensurado inicialmente ao custo, que compreende o valor da mensuração inicial
do passivo de arrendamento, ajustado para quaisquer pagamentos de arrendamento efetuados até a da data de
início, mais quaisquer custos diretos iniciais incorridos pelo arrendatário e uma estimativa dos custos a serem
incorridos pelo arrendatário na desmontagem e remoção do ativo subjacente, restaurando o local em que está
localizado ou restaurando o ativo subjacente à condição requerida pelos termos e condições do arrendamento,
menos quaisquer incentivos de arredamentos recebidos.
O ativo de direito de uso é subsequentemente depreciado pelo método linear desde a data de início até o final
do prazo do arrendamento, a menos que o arrendamento transfira a propriedade do ativo subjacente ao
arrendatário ao fim do prazo do arrendamento, ou se o custo do ativo de direito de uso refletir que o arrendatário
exercerá a opção de compra. Nesse caso, o ativo de direito de uso será depreciado durante a vida útil do ativo
subjacente, que é determinada na mesma base que a do ativo imobilizado. Além disso, o ativo de direito de
uso é periodicamente reduzido por perdas por redução ao valor recuperável, se houver, e ajustado para
determinadas remensurações do passivo de arrendamento.
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O passivo de arrendamento é mensurado inicialmente ao valor presente dos pagamentos do arrendamento que
não são efetuados na data de início, descontados pela taxa de juros implícita no arrendamento ou, se essa taxa
não puder ser determinada imediatamente, pela taxa de empréstimo incremental do Grupo.
O Grupo determina sua taxa incremental sobre empréstimos obtendo taxas de juros de várias fontes externas
de financiamento e fazendo alguns ajustes para refletir os termos do contrato e o tipo do ativo arrendado.
Os pagamentos de arrendamento incluídos na mensuração do passivo de arrendamento compreendem o
seguinte:
x pagamentos fixos, incluindo pagamentos fixos na essência;
x pagamentos variáveis de arrendamento que dependem de índice ou taxa, inicialmente mesurados utilizando
o índice ou taxa na data de início;
x valores que se espera que sejam pagos pelo arrendatário, de acordo com as garantias de valor residual; e
x o preço de exercício da opção de compra se o arrendatário estiver razoavelmente certo de exercer essa opção,
e pagamentos de multas por rescisão do arrendamento, se o prazo do arrendamento refletir o arrendatário
exercendo a opção de rescindir o arrendamento.
O passivo de arrendamento é mensurado pelo custo amortizado, utilizando o método dos juros efetivos. É
remensurado quando há uma alteração nos pagamentos futuros de arrendamento resultante de alteração em
índice ou taxa, se houver alteração nos valores que se espera que sejam pagos de acordo com a garantia de
valor residual, se o Grupo alterar sua avaliação se exercerá uma opção de compra, extensão ou rescisão ou se
há um pagamento de arrendamento revisado fixo em essência.
Quando o passivo de arrendamento é remensurado dessa maneira, é efetuado um ajuste correspondente ao
valor contábil do ativo de direito de uso ou é registrado no resultado se o valor contábil do ativo de direito de
uso tiver sido reduzido a zero.
Arrendamentos de ativos de baixo valor
O Grupo optou por não reconhecer ativos de direito de uso e passivos de arrendamento para arrendamentos de
ativos de baixo valor e arrendamentos de curto prazo, incluindo equipamentos de TI. O Grupo reconhece os
pagamentos de arrendamento associados a esses arrendamentos como uma despesa de forma linear pelo prazo
do arrendamento.
A Companhia não obteve concessões para redução de pagamentos de arrendamentos nos contratos vigentes
nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020, 2019.

(b) Como arrendador
No início ou na modificação de um contrato que contém um componente de arrendamento, o Grupo aloca a
contraprestação no contrato a cada componente de arrendamento com base em seus preços independentes.
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Quando o Grupo atua como arrendador, determina, no início da locação, se cada arrendamento é um
arrendamento financeiro ou operacional.
Para classificar cada arrendamento, o Grupo faz uma avaliação geral se o arrendamento transfere
substancialmente todos os riscos e benefícios inerentes à propriedade do ativo subjacente. Se for esse o caso,
o arrendamento é um arrendamento financeiro; caso contrário, é um arrendamento operacional. Como parte
dessa avaliação, o Grupo considera certos indicadores, como se o prazo do arrendamento é equivalente à maior
parte da vida econômica do ativo subjacente.
Quando o Grupo é um arrendador intermediário, ele contabiliza seus interesses no arrendamento principal e
no subarrendamento separadamente. Ele avalia a classificação do subarrendamento com base no ativo de
direito de uso resultante do arrendamento principal e não com base no ativo subjacente. Se o arrendamento
principal é um arrendamento de curto prazo que o Grupo, como arrendatário, contabiliza aplicando a isenção
descrita acima, ele classifica o subarrendamento como um arrendamento operacional.
Se um acordo contiver componentes de arrendamento e não arrendamento, o Grupo aplicará o CPC 47/IFRS
15 para alocar a contraprestação no contrato.
O Grupo aplica os requisitos de desreconhecimento e redução ao valor recuperável do CPC 48/IFRS 9 ao
investimento líquido no arrendamento. O Grupo também revisa regularmente os valores residuais não
garantidos estimados, utilizados no cálculo do investimento bruto no arrendamento.
O Grupo reconhece os recebimentos de arrendamento decorrentes de arrendamentos operacionais como receita
pelo método linear ao longo do prazo do arrendamento como parte de 'outras receitas (despesas), líquidas' na
demonstração do resultado do exercício.
De forma geral, as políticas contábeis aplicáveis ao Grupo como arrendador no período comparativo não foram
diferentes do CPC 06 (R2)/ IFRS 16, exceto para a classificação do subarrendamento celebrado durante o
período do relatório atual que resultou em uma classificação de arrendamento financeiro.
Políticas contábeis aplicáveis antes de 1 de janeiro de 2019
Para contratos celebrados antes de 1 de janeiro de 2019, o Grupo determinou se o acordo era ou continha um
arrendamento com base na avaliação de se:
xo cumprimento do acordo dependia do uso de um ativo ou ativos específicos; e
xo acordo havia concedido o direito de usar o ativo. Um acordo transmitia o direito de usar o ativo se um dos
seguintes itens fosse cumprido:
xo comprador tinha a capacidade ou o direito de operar o ativo ao mesmo tempo em que obtinha ou controlava
um valor que não era insignificante da produção ou de outra utilidade do ativo;
xo comprador tinha a capacidade ou o direito de controlar o acesso físico ao ativo ao mesmo tempo em que
obtinha ou controlava um valor que não seja insignificante da produção ou outra utilidade do ativo; ou
xfatos e circunstâncias indicam que é raro que uma ou mais partes, exceto o comprador, venham a obter um
valor que não seja insignificante da produção ou de outra utilidade que será produzida ou gerada pelo ativo
durante o prazo do acordo, e o preço que o comprador paga pela produção não é contratualmente fixo por
unidade de produção, nem equivalente ao preço de mercado atual por unidade de produção na época de entrega
da produção.
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(c) Como arrendatário
No período comparativo, como arrendatário, o Grupo classificou os arrendamentos que transferiam
substancialmente todos os riscos e benefícios inerentes à propriedade como arrendamentos financeiros.
Quando esse era o caso, os ativos arrendados eram mensurados inicialmente por um valor igual ao menor entre
seu valor justo e o valor presente dos pagamentos mínimos do arrendamento. Os pagamentos mínimos do
arrendamento foram os pagamentos durante o prazo da locação que o arrendatário era obrigado a fazer,
excluindo qualquer aluguel contingente. Após o reconhecimento inicial, os ativos foram contabilizados de
acordo com a política contábil aplicável a esse ativo.
Os ativos mantidos sob outros arrendamentos foram classificados como operacionais e não foram reconhecidos
no balanço patrimonial do Grupo. Os pagamentos efetuados sob arrendamentos operacionais foram
reconhecidos no resultado de forma linear pelo prazo do arrendamento. Os incentivos recebidos foram
reconhecidos como parte integrante do custo total do arrendamento, durante o prazo do arrendamento.

(d) Como arrendador
Quando o Grupo atuou como arrendador, determinou, no início do arrendamento, se cada arrendamento era
financeiro ou operacional.
Para classificar cada arrendamento, o Grupo fez uma avaliação geral se o arrendamento transferiu
substancialmente todos os riscos e benefícios inerentes à propriedade do ativo subjacente. Se fosse esse o caso,
o arrendamento era um arrendamento financeiro; caso contrário, era um arrendamento operacional. Como parte
dessa avaliação, o Grupo considerou certos indicadores, como se o prazo do arrendamento se referia à maior
parte da vida econômica do ativo.
2.7. Redução ao valor recuperável (impairment)

(a) Ativos financeiros não-derivativos
Instrumentos financeiros e ativos contratuais
O Grupo reconhece provisões para perdas esperadas de crédito sobre:
xAtivos financeiros mensurados ao custo amortizado;
xInvestimentos de dívida mensurados ao VJORA; e
xAtivos de contrato.
O Grupo também reconheceu provisões para perdas esperadas de crédito sobre recebíveis de arrendamento
que são divulgados como parte do contas a receber e outros recebíveis.
O Grupo mensura a provisão para perda em um montante igual à perda de crédito esperada para a vida inteira,
exceto para os itens descritos abaixo, que são mensurados como perda de crédito esperada para 12 meses:
xTítulos de dívida com baixo risco de crédito na data do balanço; e
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xOutros títulos de dívida e saldos bancários para os quais o risco de crédito (ou seja, o risco de inadimplência o
longo da vida esperada do instrumento financeiro) não tenha aumentado significativamente desde o
reconhecimento inicial.
As provisões para perdas com contas a receber de clientes (incluindo recebíveis de arrendamentos) e ativos de
contrato são mensuradas a um valor igual à perda de crédito esperada para a vida inteira do instrumento.
Ao determinar se o risco de crédito de um ativo financeiro aumentou significativamente desde o
reconhecimento inicial e ao estimar as perdas de crédito esperadas, o Grupo considera informações razoáveis
e passíveis de suporte que são relevantes e disponíveis sem custo ou esforço excessivo. Isso inclui informações
e análises quantitativas e qualitativas, com base na experiência histórica do Grupo, na avaliação de crédito e
considera informações prospectivas (forward-looking).
O Grupo considera um ativo financeiro como inadimplente quando:
xO ativo financeiro estiver vencido há mais de 90 dias;
xExistir um indicativo objetivo que o crédito não será recuperado antes dos 90 dias;
Mensuração das perdas de crédito esperadas
As perdas de crédito esperadas são estimativas ponderadas pela probabilidade de perdas de crédito. As perdas
de crédito são mensuradas com base em todas as insuficiências de caixa (ou seja, a diferença entre os fluxos
de caixa devidos ao Grupo de acordo com o contrato e os fluxos de caixa que o Grupo espera receber).
Custo de obtenção de contratos – comissões sobre vendas
O Grupo efetua pagamentos de comissões sobre vendas a parceiros comerciais para o qual realiza o diferimento
de tais comissões pelo prazo médio de giro da carteira de clientes, que em 31 de dezembro de 2020 é de 3,7
anos.
Ativos financeiros com problemas de recuperação
Em cada data de balanço, o Grupo avalia se os ativos financeiros contabilizados pelo custo amortizado estão
com problemas de recuperação. Um ativo financeiro possui “problemas de recuperação” quando ocorrem um
ou mais eventos com impacto prejudicial nos fluxos de caixa futuros estimados do ativo financeiro.
Evidência objetiva de que ativos financeiros tiveram problemas de recuperação inclui os seguintes dados
observáveis:
xDificuldades financeiras significativas do devedor;
xQuebra de cláusulas contratuais, tais como inadimplência ou atraso de mais de 90 dias;
xReestruturação de um valor devido ao Grupo em condições que não seriam aceitas em condições normais;
xProbabilidade que o devedor entrará em falência ou passará por outro tipo de reorganização financeira; ou
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Apresentação da provisão para perdas de crédito esperadas no balanço patrimonial
A provisão para perdas para ativos financeiros mensurados pelo custo amortizado é deduzida do valor contábil
bruto dos ativos.
Baixa
O valor contábil bruto de um ativo financeiro é baixado quando o Grupo não tem expectativa razoável de
recuperar o ativo financeiro em sua totalidade ou em parte. Com relação a clientes individuais, o Grupo adota
a política de baixar o valor contábil bruto quando o ativo financeiro está vencido há 180 dias com base na
experiência histórica de recuperação de ativos similares. Com relação a clientes corporativos, o Grupo faz uma
avaliação individual sobre a época e o valor da baixa com base na existência ou não de expectativa razoável
de recuperação. O Grupo não espera nenhuma recuperação significativa do valor baixado. No entanto, os ativos
financeiros baixados podem ainda estar sujeitos à execução de crédito para o cumprimento dos procedimentos
do Grupo para a recuperação dos valores devidos.

(b) Ativos não financeiros
Em cada data de reporte, o Grupo revisa os valores contábeis de seus ativos não financeiros para apurar se há
indicação de perda ao valor recuperável. Caso ocorra alguma indicação, o valor recuperável do ativo é
estimado. No caso do ágio, o valor recuperável é testado anualmente.
Para testes de redução ao valor recuperável, os ativos são agrupados em Unidades Geradoras de Caixa (UGC),
ou seja, no menor grupo possível de ativos que gera entradas de caixa pelo seu uso contínuo, entradas essas
que são em grande parte independentes das entradas de caixa de outros ativos ou UGCs. O ágio de combinações
de negócios é alocado às UGCs ou grupos de UGCs que se espera que irão se beneficiar das sinergias da
combinação.
O valor recuperável de um ativo ou UGC é o maior entre o seu valor em uso e o seu valor justo menos custos
para vender. O valor em uso é baseado em fluxos de caixa futuros estimados, descontados a valor presente
usando uma taxa de desconto antes dos impostos que reflita as avaliações atuais de mercado do valor do
dinheiro no tempo e os riscos específicos do ativo ou da UGC.
Uma perda por redução ao valor recuperável é reconhecida se o valor contábil do ativo ou UGC exceder o seu
valor recuperável.
Perdas por redução ao valor recuperável são reconhecidas no resultado. Perdas reconhecidas referentes às
UGCs são inicialmente alocadas para redução de qualquer ágio alocado a esta UGC (ou grupo de UGCs), e
então para redução do valor contábil dos outros ativos da UGC (ou grupo de UGCs) de forma pro rata.
Uma perda por redução ao valor recuperável relacionada ao ágio não é revertida. Quanto aos demais ativos, as
perdas por redução ao valor recuperável são revertidas somente na extensão em que o novo valor contábil do
ativo não exceda o valor contábil que teria sido apurado, líquido de depreciação ou amortização, caso a perda
de valor não tivesse sido reconhecida.
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2.8. Benefícios a empregados

(a) Benefícios de curto prazo a empregados
Obrigações de benefícios de curto prazo a empregados são reconhecidas como despesas de pessoal conforme
o serviço correspondente seja prestado. O passivo é reconhecido pelo montante do pagamento esperado caso
o Grupo tenha uma obrigação presente legal ou construtiva de pagar esse montante em função de serviço
passado prestado pelo empregado e a obrigação possa ser estimada de maneira confiável.
2.9. Provisões para contingências
As provisões são reconhecidas quando há uma obrigação presente, legal ou não formalizada, como resultado
de eventos passados e é provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação e uma
estimativa confiável do valor possa ser feita.
A despesa relativa à constituição de qualquer provisão é apresentada na demonstração do resultado, líquida de
qualquer reembolso, na linha de gerais e administrativas, pelo seu valor histórico de principal, e no resultado
financeiro a atualização do valor histórico de principal até a data do balanço.
A Companhia é parte em alguns processos trabalhistas, cíveis e tributários. Provisões são constituídas para
todas as contingências referentes a processos para os quais é provável que uma saída de recursos seja feita para
liquidar a contingência / obrigação e uma estimativa razoável possa ser feita.
A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as
jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico,
bem como a avaliação dos advogados internos e externos. As provisões são revisadas e ajustadas para levar
em conta alterações nas circunstâncias, tais como prazo de prescrição aplicável, conclusões de inspeções fiscais
ou exposições adicionais identificadas com base em novos assuntos ou decisões de tribunais.
2.10. Instrumentos financeiros

(a) Reconhecimento e mensuração inicial
As contas a receber de clientes e os títulos de dívida emitidos são reconhecidos inicialmente na data em que
foram originados. Todos os outros ativos e passivos financeiros são reconhecidos inicialmente quando o Grupo
se tornar parte das disposições contratuais do instrumento.
Um ativo financeiro (a menos que seja um contas a receber de clientes sem um componente de financiamento
significativo) ou passivo financeiro é inicialmente mensurado ao valor justo, acrescido, para um item não
mensurado ao VJR, os custos de transação que são diretamente atribuíveis à sua aquisição ou emissão. Um
contas a receber de clientes sem um componente significativo de financiamento é mensurado inicialmente ao
preço da operação.
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(b) Classificação e mensuração subsequente
Ativos Financeiros
No reconhecimento inicial, um ativo financeiro é classificado como mensurado: ao custo amortizado; ao
VJORA - instrumento de dívida; ao VJORA -instrumento patrimonial; ou ao VJR.
Os ativos financeiros não são reclassificados subsequentemente ao reconhecimento inicial, a não ser que o
Grupo mude o modelo de negócios para a gestão de ativos financeiros, e neste caso todos os ativos financeiros
afetados são reclassificados no primeiro dia do período de apresentação posterior à mudança no modelo de
negócios.
Um ativo financeiro é mensurado ao custo amortizado se atender ambas as condições a seguir e não for
designado como mensurado ao VJR:
xÉ mantido dentro de um modelo de negócios cujo objetivo seja manter ativos financeiros para receber fluxos
de caixa contratuais; e
xSeus termos contratuais geram, em datas específicas, fluxos de caixa que são relativos somente ao pagamento
de principal e juros sobre o valor principal em aberto.
Um instrumento de dívida é mensurado ao VJORA se atender ambas as condições a seguir e não for designado
como mensurado ao VJR
xÉ mantido dentro de um modelo de negócios cujo objetivo é atingido tanto pelo recebimento de fluxos de caixa
contratuais quanto pela venda de ativos financeiros; e
xSeus termos contratuais geram, em datas específicas, fluxos de caixa que são apenas pagamentos de principal
e juros sobre o valor principal em aberto.
No reconhecimento inicial de um investimento em um instrumento patrimonial que não seja mantido para
negociação, o Grupo pode optar irrevogavelmente por apresentar alterações subsequentes no valor justo do
investimento em ORA. Essa escolha é feita investimento por investimento.
Todos os ativos financeiros não classificados como mensurados ao custo amortizado ou ao VJORA, conforme
descrito acima, são classificados como ao VJR. Isso inclui todos os ativos financeiros derivativos. No
reconhecimento inicial, o Grupo pode designar de forma irrevogável um ativo financeiro que de outra forma
atenda aos requisitos para ser mensurado ao custo amortizado ou ao VJORA como ao VJR se isso eliminar ou
reduzir significativamente um descasamento contábil que de outra forma surgiria.
Ativos financeiros - Avaliação do modelo de negócio
O Grupo realiza uma avaliação do objetivo do modelo de negócios em que um ativo financeiro é mantido em
carteira porque isso reflete melhor a maneira pela qual o negócio é gerido e as informações são fornecidas à
Administração. As informações consideradas incluem:
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xAs políticas e objetivos estipulados para a carteira e o funcionamento prático dessas políticas. Eles incluem a
questão de saber se a estratégia da Administração tem como foco a obtenção de receitas de juros contratuais,
a manutenção de um determinado perfil de taxa de juros, a correspondência entre a duração dos ativos
financeiros e a duração de passivos relacionados ou saídas esperadas de caixa, ou a realização de fluxos de
caixa por meio da venda de ativos;
xComo o desempenho da carteira é avaliado e reportado à Administração do Grupo;
xOs riscos que afetam o desempenho do modelo de negócios (e o ativo financeiro mantido naquele modelo de
negócios) e a maneira como aqueles riscos são gerenciados;
xComo os gerentes do negócio são remunerados - por exemplo, se a remuneração é baseada no valor justo dos
ativos geridos ou nos fluxos de caixa contratuais obtidos; e
xA frequência, o volume e o momento das vendas de ativos financeiros nos períodos anteriores, os motivos de
tais vendas e suas expectativas sobre vendas futuras.
As transferências de ativos financeiros para terceiros em transações que não se qualificam para o
desreconhecimento não são consideradas vendas, de maneira consistente com o reconhecimento contínuo dos
ativos do Grupo.
Ativos financeiros – avaliação sobre se os fluxos de caixa contratuais são somente pagamentos de principal e
de juros
Para fins dessa avaliação, o ‘principal’ é definido como o valor justo do ativo financeiro no reconhecimento
inicial. Os ‘juros’ são definidos como uma contraprestação pelo valor do dinheiro no tempo e pelo risco de
crédito associado ao valor principal em aberto durante um determinado período de tempo e pelos outros riscos
e custos básicos de empréstimos (por exemplo, risco de liquidez e custos administrativos), assim como uma
margem de lucro.
O Grupo considera os termos contratuais do instrumento para avaliar se os fluxos de caixa contratuais são
somente pagamentos do principal e de juros. Isso inclui a avaliação sobre se o ativo financeiro contém um
termo contratual que poderia mudar o momento ou o valor dos fluxos de caixa contratuais de forma que ele
não atenderia essa condição. Ao fazer essa avaliação, o Grupo considera:
xEventos contingentes que modifiquem o valor ou o a época dos fluxos de caixa;
xTermos que possam ajustar a taxa contratual, incluindo taxas variáveis;
xO pré-pagamento e a prorrogação do prazo; e
xOs termos que limitam o acesso do Grupo a fluxos de caixa de ativos específicos (por exemplo, baseados na
performance de um ativo).
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Ativos financeiros - Mensuração subsequente e ganhos e perdas
Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor justo. O resultado
líquido, incluindo juros ou receita de dividendos, é reconhecido no
resultado.
Esses ativos são subsequentemente mensurados ao custo amortizado
Ativos financeiros a custo utilizando o método de juros efetivos. O custo amortizado é reduzido por
perdas por impairment. A receita de juros, ganhos e perdas cambiais e o
amortizado
impairment são reconhecidos no resultado. Qualquer ganho ou perda no
desreconhecimento é reconhecido no resultado.
Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor justo. A receita de
Instrumentos de dívida a juros calculada utilizando o método de juros efetivos, ganhos e perdas
cambiais e impairment são reconhecidos no resultado. Outros resultados
VJORA
líquidos são reconhecidos em ORA. No desreconhecimento, o resultado
acumulado em ORA é reclassificado para o resultado.
Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor justo. Os
dividendos são reconhecidos como ganho no resultado, a menos que o
Instrumentos patrimoniais a
dividendo represente claramente uma recuperação de parte do custo do
VJORA
investimento. Outros resultados líquidos são reconhecidos em ORA e nunca
são reclassificados para o resultado.

Ativos financeiros a VJR

Passivos financeiros - classificação, mensuração subsequente e ganhos e perdas
Os passivos financeiros foram classificados como mensurados ao custo amortizado ou ao VJR. Um passivo
financeiro é classificado como mensurado ao valor justo por meio do resultado caso for classificado como
mantido para negociação, for um derivativo ou for designado como tal no reconhecimento inicial. Passivos
financeiros mensurados ao VJR são mensurados ao valor justo e o resultado líquido, incluindo juros, é
reconhecido no resultado. Outros passivos financeiros são subsequentemente mensurados pelo custo
amortizado utilizando o método de juros efetivos. A despesa de juros, ganhos e perdas cambiais são
reconhecidos no resultado. Qualquer ganho ou perda no desreconhecimento também é reconhecido no
resultado.

(c) Desreconhecimento
Ativos financeiros
O Grupo desreconhece um ativo financeiro quando:
x
os direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram; ou
x
transfere os direitos contratuais de recebimento aos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo financeiro
em uma transação em que: 1) Substancialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro
são transferidos; ou 2) O Grupo nem transfere nem mantém substancialmente todos os riscos e benefícios da
titularidade do ativo financeiro e também não retém o controle sobre o ativo financeiro.
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O Grupo realiza transações em que transfere ativos reconhecidos no balanço patrimonial, mas mantém todos
ou substancialmente todos os riscos e benefícios dos ativos transferidos. Nesses casos, os ativos financeiros
não são desreconhecidos.
Passivos financeiros
O Grupo desreconhece um passivo financeiro quando sua obrigação contratual é retirada, cancelada ou expira.
O Grupo também desreconhece um passivo financeiro quando os termos são modificados e os fluxos de caixa
do passivo modificado são substancialmente diferentes, caso em que um novo passivo financeiro baseado nos
termos modificados é reconhecido a valor justo.
No desreconhecimento de um passivo financeiro, a diferença entre o valor contábil extinto e a contraprestação
paga (incluindo ativos transferidos que não transitam pelo caixa ou passivos assumidos) é reconhecida no
resultado.

(d) Compensação
Os ativos ou passivos financeiros são compensados e o valor líquido apresentado no balanço patrimonial
quando, e somente quando, o Grupo tenha atualmente um direito legalmente executável de compensar os
valores e tenha a intenção de liquidá-los em uma base líquida ou de realizar o ativo e liquidar o passivo
simultaneamente.
2.11. Imobilizado
O ativo imobilizado é registrado por seu custo de aquisição ou construção, adicionado dos juros e demais
encargos financeiros incorridos até o término da construção das instalações ou entrada em operação no caso
dos equipamentos. A depreciação dos itens do imobilizado está sendo calculada pelo método linear, com base
na vida útil estimada dos bens, revisada anualmente ao final de cada exercício. Os gastos incorridos com
manutenção são debitados ao resultado, respeitando-se o regime de competência.
Ativos imobilizados são apresentados ao custo, líquido de depreciação acumulada e/ou perdas acumuladas por
redução ao valor recuperável, se for o caso. O referido custo inclui o custo de reposição de parte do imobilizado
e custos de empréstimo de projetos de construção de longo prazo, quando os critérios de reconhecimento forem
satisfeitos. Quando partes significativas do ativo imobilizado são substituídas, a Companhia reconhece essas
partes como ativo individual com vida útil e depreciação específica. Da mesma forma, quando uma reforma
relevante for feita, o seu custo é reconhecido no valor contábil do imobilizado, se os critérios de
reconhecimento forem satisfeitos. Todos os demais custos de reparos e manutenção são reconhecidos na
demonstração do resultado, quando incorridos.
Um item do imobilizado é baixado quando vendido ou quando nenhum benefício econômico futuro for
esperado do seu uso ou venda. Eventual ganho ou perda resultante de baixa do ativo (calculado como sendo a
diferença entre o valor líquido da venda e o valor residual do ativo) são reconhecidos na demonstração do
resultado no exercício em que o ativo for baixado.

32

260

Desktop Sigmanet Comunicação Multimídia S.A.
(anteriormente denominada Desktop Sigmanet Comunicação Multimídia Ltda.)
Notas explicativas às demonstrações financeiras individuais e consolidadas
31 de dezembro de 2020
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

O valor residual, a vida útil dos ativos e os métodos de depreciação são revistos no encerramento de cada
exercício e, ajustados de forma prospectiva, quando for o caso.
Mudanças na vida útil estimada ou no consumo esperado dos benefícios econômicos futuros desses ativos são
contabilizadas por meio de mudanças no período ou método de depreciação conforme o caso, sendo tratadas
como mudanças de estimativas contábeis.
Todos os demais custos de empréstimos são registrados em despesa no período em que são incorridos. Os
custos de empréstimo compreendem juros e outros custos incorridos por uma entidade relativos ao empréstimo.
As vidas úteis estimadas do ativo imobilizado são as seguintes:
Grupo do ativo imobilizado

% a.a.

Instalações
Móveis e utensílios
Veículos
Equipamentos de informática
Equipamentos de clientes
Equipamentos
Rede óptica
Outros imobilizados
Imóveis
Obras em andamento

20
10
20
25
20
20
15
10 - 20
1,67
-

A taxa de depreciação se manteve no decorrer dos exercícios de dezembro de 2020, 2019 e 2018.
2.12. Reconhecimento da receita
O Grupo oferece pacotes comerciais que combinam equipamentos e serviços de telefonia fixa, dados, internet
e TV por assinatura, sendo o reconhecimento das receitas de serviços distribuídas entre seus elementos.
O Grupo reconhece as receitas quando, ou à medida que, seja satisfeita a obrigação de desempenho ao transferir
o bem ou o serviço prometido ao cliente; sendo o ativo considerado transferido quando ou à medida que o
cliente obtiver o controle desse ativo.
O Grupo presta serviços de instalação, operação, provimento de circuitos e compartilhamento de infraestrutura,
serviços de transmissão de voz, textos, dados, imagens e TV por assinatura, onde as receitas são reconhecidas
quando os serviços são prestados conforme vigência de contrato. As receitas de serviços são reconhecidas
quando os serviços são prestados. As receitas de serviço compõem-se principalmente de assinaturas, utilização
dos serviços e utilização da rede.
Os faturamentos são processados mensalmente, de acordo com os ciclos de cobrança acordados com os clientes
ao longo do mês.
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2.13. Tributos
Tributos sobre venda
As receitas de serviços estão sujeitas à tributação pelo ICMS às alíquotas vigentes em cada região de sua
atuação e diretrizes à tributação pelo PIS e COFINS na modalidade não cumulativa, às alíquotas de 1,65% e
7,60% para o PIS e COFINS, respectivamente.
As antecipações ou valores passíveis de compensação são demonstrados no ativo circulante ou não circulante,
de acordo com a previsão de sua realização.
Esses tributos são apresentados como deduções das receitas de vendas na demonstração do resultado. Os
créditos decorrentes da não cumulatividade do PIS/COFINS são apresentados dedutivamente do custo dos
produtos vendidos na demonstração do resultado
Tributos sobre o lucro
O imposto de renda e a contribuição social do exercício corrente e diferido são calculados com base nas
alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$ 240 para imposto
de renda e 9% sobre o lucro tributável para contribuição social sobre o lucro líquido, e consideram a
compensação de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social, limitada a 30% do lucro real do
exercício.
A despesa com imposto de renda e contribuição social compreende os impostos de renda e contribuição social
correntes e diferidos. O imposto corrente e o imposto diferido são reconhecidos no resultado a menos que
estejam relacionados à combinação de negócios ou a itens diretamente reconhecidos no patrimônio líquido ou
em outros resultados abrangentes.
O grupo determinou que os juros e multas relacionados ao imposto de renda e à contribuição social, incluindo
tratamentos fiscais incertos, não atendem a definição de imposto de renda e, portanto, foram contabilizados de
acordo com o CPC 25/IAS 37 Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes.
(a)

Despesas de imposto de renda e contribuição social corrente

A despesa de imposto corrente é o imposto a pagar ou a receber estimado sobre o lucro ou prejuízo tributável
do exercício e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercícios anteriores. O montante dos
impostos correntes a pagar ou a receber é reconhecido no balanço patrimonial como ativo ou passivo fiscal
pela melhor estimativa do valor esperado dos impostos a serem pagos ou recebidos que reflete as incertezas
relacionadas a sua apuração, se houver. Ele é mensurado com base nas taxas de impostos decretadas na data
do balanço.
Os ativos e passivos fiscais correntes são compensados somente se certos critérios forem atendidos.
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(b) Despesas de imposto de renda e contribuição social diferido
Ativos e passivos fiscais diferidos são reconhecidos com relação às diferenças temporárias entre os valores
contábeis de ativos e passivos para fins de demonstrações financeiras e os usados para fins de tributação. As
mudanças dos ativos e passivos fiscais diferidos no exercício são reconhecidas como despesa de imposto de
renda e contribuição social diferida. O imposto diferido não é reconhecido para:
x diferenças temporárias sobre o reconhecimento inicial de ativos e passivos em uma transação que não seja uma
combinação de negócios e que não afete nem o lucro ou prejuízo tributável nem o resultado contábil;
x diferenças temporárias relacionadas a investimentos em controladas, coligadas e empreendimento sob
controle conjunto, na extensão que o Grupo seja capaz de controlar o momento da reversão da diferença
temporária e seja provável que a diferença temporária não será revertida em futuro previsível; e
x diferenças temporárias tributáveis decorrentes do reconhecimento inicial de ágio.
Um ativo fiscal diferido é reconhecido em relação aos prejuízos fiscais e diferenças temporárias dedutíveis não
utilizados, na extensão em que seja provável que lucros tributáveis futuros estarão disponíveis, contra os quais
serão utilizados. Os lucros tributáveis futuros são determinados com base na reversão de diferenças temporárias
tributáveis relevantes. Se o montante das diferenças temporárias tributáveis for insuficiente para reconhecer
integralmente um ativo fiscal diferido, serão considerados os lucros tributáveis futuros, ajustados para as
reversões das diferenças temporárias existentes, com base nos planos de negócios da controladora e de suas
subsidiárias individualmente.
Ativos fiscais diferidos são revisados a cada data de balanço e são reduzidos na extensão em que sua realização
não seja mais provável.
Ativos e passivos fiscais diferidos são mensurados com base nas alíquotas que se espera aplicar às diferenças
temporárias quando elas forem revertidas, baseando-se nas alíquotas que foram decretadas até a data do
balanço, e reflete a incerteza relacionada ao tributo sobre o lucro, se houver.
A mensuração dos ativos e passivos fiscais diferidos reflete as consequências tributárias decorrentes da
maneira sob a qual o Grupo espera recuperar ou liquidar seus ativos e passivos.
Ativos e passivos fiscais diferidos são compensados somente se certos critérios forem atendidos.
2.14. Mensuração do valor justo
Valor justo é o preço que seria recebido na venda de um ativo ou pago pela transferência de um passivo em
uma transação não forçada entre participantes do mercado na data de mensuração, no mercado principal ou,
na sua ausência, no mercado mais vantajoso ao qual o Grupo tem acesso nessa data. O valor justo de um
passivo reflete o seu risco de descumprimento (non-performance).
Uma série de políticas contábeis e divulgações do Grupo requer a mensuração de valores justos, tanto para
ativos e passivos financeiros como não financeiros.
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Quando disponível, o Grupo mensura o valor justo de um instrumento utilizando o preço cotado num mercado
ativo para esse instrumento. Um mercado é considerado como “ativo” se as transações para o ativo ou passivo
ocorrem com frequência e volume suficientes para fornecer informações de precificação de forma contínua.
Se não houver um preço cotado em um mercado ativo, o Grupo utiliza técnicas de avaliação que maximizam
o uso de dados observáveis relevantes e minimizam o uso de dados não observáveis. A técnica de avaliação
escolhida incorpora todos os fatores que os participantes do mercado levariam em conta na precificação de
uma transação.
Se um ativo ou um passivo mensurado ao valor justo tiver um preço de compra e um preço de venda, o Grupo
mensura ativos com base em preços de compra e passivos com base em preços de venda.
A melhor evidência do valor justo de um instrumento financeiro no reconhecimento inicial é normalmente o
preço da transação - ou seja, o valor justo da contrapartida dada ou recebida. Se o Grupo determinar que o
valor justo no reconhecimento inicial difere do preço da transação e o valor justo não é evidenciado nem por
um preço cotado num mercado ativo para um ativo ou passivo idêntico nem baseado numa técnica de avaliação
para a qual quaisquer dados não observáveis são julgados como insignificantes em relação à mensuração, então
o instrumento financeiro é mensurado inicialmente pelo valor justo ajustado para diferir a diferença entre o
valor justo no reconhecimento inicial e o preço da transação. Posteriormente, essa diferença é reconhecida no
resultado numa base adequada ao longo da vida do instrumento, ou até o momento em que a avaliação é
totalmente suportada por dados de mercado observáveis ou a transação é encerrada, o que ocorrer primeiro.
2.15. Pronunciamentos novos ou revisados e aplicados pela primeira vez
As seguintes novas normas foram emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e pelo
International Accounting Standards Board (IASB), estão em vigor para os exercícios findos em:
x

31 de dezembro de 2020:

Alterações no CPC 26 (R1) / IAS 1 e CPC 23 / IAS 8: Definição de material
As alterações fornecem uma nova definição de material que afirma, "a informação é material se sua omissão,
distorção ou obscuridade pode influenciar, de modo razoável, decisões que os usuários primários das
demonstrações contábeis de propósito geral tomam como base nessas demonstrações contábeis, que fornecem
informações financeiras sobre relatório específico da entidade".
As alterações esclarecem que a materialidade dependerá da natureza ou magnitude de informação,
individualmente ou em combinação com outras informações, no contexto das demonstrações financeiras. Uma
informação distorcida é material se poderia ser razoavelmente esperado que influencie as decisões tomadas
pelos usuários primários. Essas alterações não tiveram impacto sobre as demonstrações financeira, nem se
espera que haja algum impacto para a Companhia.
Revisão no CPC 00 (R2) / Conceptual Framework: Estrutura Conceitual para Relatório Financeiro
O pronunciamento revisou alguns novos conceitos e fornece definições atualizadas e critérios de
reconhecimento para ativos e passivos e esclarece alguns conceitos importantes.
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x

31 de dezembro de 2019:

CPC 6 (R2) / IFRS 16 - Arrendamento
Em janeiro de 2016, o IASB emitiu a IFRS 16 - Leasing, com principal objetivo de redefinir o reconhecimento
dos arrendamentos mercantis operacionais. O correspondente Pronunciamento Técnico CPC 06 (R2) Operações de Arrendamento Mercantil foi emitido em 21 de dezembro de 2017.
O novo pronunciamento introduz um modelo único para contabilização de contratos de arrendamento
mercantil, eliminando a distinção entre arrendamentos operacionais e financeiros, resultando na contabilização
da maioria dos contratos de arrendamento os balanços das arrendatárias. A contabilidade dos arrendadores
permanece substancialmente inalterada e a distinção entre contratos de arrendamento operacional e financeiro
é mantida.
A norma CPC 06 (R2) / IFRS 16 substitui a norma IAS 17 e suas interpretações.
A Companhia analisou todos os contratos de arrendamento ativos na data de adoção da norma, quando foram
identificados arrendamentos de imóveis, equipamentos e veículos.
Impacto na transição
A Companhia adotou o CPC 06 (R2) / IFRS 16 usando o método retrospectivo modificado de adoção, com a
data de aplicação inicial de 1º de janeiro de 2019. A Companhia optou por utilizar o expediente prático de
transição para não reavaliar se um contrato é ou contém um arrendamento em 1º de janeiro de 2019.
Em vez disso, a Companhia aplicou a norma somente a contratos que foram previamente identificados como
arrendamentos, aplicando-se a versão anterior da norma na data da aplicação inicial.
A seguir, apresentamos os efeitos gerados pela adoção inicial da CPC 06 (R2) / IFRS 16, em 1º de janeiro de
2019:
Ativo de direito de uso
Consolidado

Controladora

3.077

3.077

Adoção inicial

Passivo de arrendamento

Valor a pagar de arrendamento mercantil na adoção
(-) Ajuste a valor presente
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Além disso, a amortização dos ativos de direito de uso e o reconhecimento de custos de juros sobre a obrigação
de arrendamento nas demonstrações do resultado substituíram os valores reconhecidos como despesas
operacionais de locação de acordo com a norma de arrendamento vigente anteriormente. A classificação dos
pagamentos de arrendamentos na demonstração dos fluxos de caixa também foi afetada pelos requisitos da
nova norma de arrendamento.
A Companhia aplicou os seguintes expedientes práticos e isenções:
i)

Escopo de análise e identificação dos ativos
Conforme permitido pela norma, foram desconsiderados do escopo da análise: (a) arrendamentos de curto
prazo (inferiores a 12 meses); e (b) contratos com valores inferiores a USD 5 (R$ 20).
Quando da identificação dos ativos de direito de uso dentro do escopo de contratos identificados, também
foram desconsiderados: (a) contratos com pagamentos variáveis; (b) contratos em que o ativo de arrendamento
foi considerado como não identificável; (c) contratos em que a Companhia não tem direito de obter
substancialmente todos os benefícios econômicos provenientes do uso do ativo; e (d) contratos em que a
Companhia não tem o controle substancial sobre a definição do uso do ativo.

ii)

Prazo de arrendamento
A Companhia analisou para todos os contratos o prazo de arrendamento conforme a combinação de prazo não
cancelável, prazo coberto pela opção de prorrogação, prazo coberto pela opção de rescisão e, principalmente,
a intenção da Administração quanto ao prazo de permanência em cada contrato;

iii) Taxa de desconto
Para fins de adoção inicial, a Companhia e suas controladas identificaram e adotaram a taxa incremental para
cada contrato de arrendamento.
Para os novos contratos, renovações e aditamentos serão mantidos o critério. A taxa incremental utilizada para
os cálculos foi de 9,14% a.a para contratos de até 3 anos, 11% a.a para contratos de 3 a 6 anos e 12% a.a para
contratos acima de 6 anos em 31 de dezembro de 2020 e 2019.
ICPC 22/ IFRIC 23 - Incerteza sobre tratamento de tributos sobre o lucro
A interpretação ICPC 22/IFRIC 23 esclarece como aplicar os requisitos de reconhecimento e mensuração do
CPC 32/IAS 12 quando há incerteza sobre os tratamentos de tributo sobre o lucro. A Administração da
Companhia deve reconhecer e mensurar seu tributo corrente ou diferido ativo ou passivo, aplicando os
requisitos do CPC 32/IAS 12 com base em lucro tributável (prejuízo fiscal), bases fiscais, prejuízos fiscais não
utilizados, créditos fiscais não utilizados e alíquotas fiscais determinados, aplicando esta Interpretação. A
interpretação foi aprovada em 21 de dezembro de 2018 e entrou em vigência em 1º de janeiro de 2019.
A Companhia não identificou impactos quantitativos ou qualitativos relevantes na análise da interpretação
ICPC 22/IFRIC 23.
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x

31 de dezembro de 2018:

CPC 47 - Receita de Contrato com Cliente (IFRS 15)
O principal objetivo é fornecer princípios claros para o reconhecimento de receita, fornecendo etapas objetivas
para avaliação da transferência do controle do bem ou serviço ao cliente, bem como simplificar o processo de
elaboração das demonstrações financeiras. A Companhia efetuou os estudos necessários, mas concluiu que
não há impactos relevantes nas Demonstrações Financeiras (vigência a partir de 1º de janeiro de 2018).
CPC 48 Instrumentos Financeiros (IFRS 9)
A IFRS 9/CPC 48 inclui novos modelos para a classificação e mensuração de ativos/passivos financeiros e de
perdas esperadas para ativos financeiros e contratuais, além de novos requisitos sobre a contabilização de
hedge. Esta norma substitui o IAS 39/CPC 38 Instrumentos Financeiros - Reconhecimento e Mensuração
(vigência a partir de 1º de janeiro de 2018, e sua adoção antecipada não é permitida). Em 31 de dezembro de
2018 a Companhia identificou efeitos da adoção apenas no contas a receber e o impacto reconhecido foi de R$
259.
2.16. Normas e interpretações emitidas, mas ainda não vigentes
Uma série de outras novas normas entraram em vigor a partir de 1º de janeiro de 2020, mas não afetaram
materialmente as demonstrações financeiras individuais e consolidadas do Grupo. Com base no entendimento
da Companhia, não há impacto material na contabilização decorrente das novas normas.
As novas normas e interpretações terão início a partir de 2021 e se espera que não deverão ter um impacto
significativo nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas do Grupo:
(a)

Contratos onerosos

As alterações especificam quais os custos que uma entidade inclui ao determinar o custo de cumprimento de
um contrato com o objetivo de avaliar se o contrato é oneroso. As alterações aplicam-se a períodos anuais com
início em ou após 1º de janeiro de 2022 para contratos existentes na data em que as alterações forem aplicadas
pela primeira vez. Na data da aplicação inicial, o efeito cumulativo da aplicação das alterações é reconhecido
como um ajuste do saldo de abertura em lucros acumulados ou outros componentes do patrimônio líquido,
conforme apropriado. Os comparativos não são reapresentados. O Grupo determinou que todos os contratos
existentes em 31 de dezembro de 2020 serão concluídos antes das alterações entrarem em vigor.
(b) Reforma da taxa de juros de referência - Fase 2 (alterações ao CPC48/ IFRS 9, CPC 38/ IAS 39,
CPC 40/ IFRS 7, CPC 11/ IFRS 4 e CPC 06/ IFRS 16)
As alterações tratam de questões que podem afetar as demonstrações financeiras como resultado da reforma
da taxa de juros de referência, incluindo os efeitos de mudanças nos fluxos de caixa contratuais ou relações de
hedge decorrentes da substituição da taxa de juros de referência por uma taxa de referência alternativa. As
alterações fornecem expediente prático para certos requisitos do CPC 48/IFRS 9, CPC 38/IAS 39, CPC
40/IFRS 7, CPC 11/IFRS 4 e CPC 06/IFRS 16 relacionados a:
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x
Mudanças na base de determinação dos fluxos de caixa contratuais de ativos financeiros, passivos
financeiros e passivos de arrendamento.
(I)

Mudança na base para determinação dos fluxos de caixa

As alterações exigirão que uma entidade contabilize a alteração na base de determinação dos fluxos de caixa
contratuais de um ativo financeiro ou passivo financeiro que é exigida pela reforma da taxa de juros de
referência atualizando a taxa de juros efetiva do ativo financeiro ou passivo financeiro.
(II) Divulgação
As alterações exigirão que o Grupo divulgue informações adicionais sobre a exposição da entidade a riscos
decorrentes da reforma da taxa de juros de referência e atividades de gestão de risco relacionadas.
(III) Transição
O Grupo planeja aplicar as alterações a partir de 1 de janeiro de 2021. A aplicação não terá impacto nos
montantes reportados para 2020 ou períodos anteriores.
(c)

Outras normas ainda não emitidas

Não se espera que as seguintes normas novas e alteradas tenham um impacto significativo nas demonstrações
financeiras individuais e consolidadas do Grupo:
x
x
x
x
x
3.

Concessões de aluguel relacionadas à COVID-19 (alteração ao CPC 06)
Imobilizado: Receitas antes do uso pretendido (alterações ao CPC 27).
Referência à Estrutura Conceitual (Alterações ao CPC 15).
Classificação do Passivo em Circulante ou Não Circulante (Alterações ao CPC 26).
IFRS 17 Contratos de Seguros.

Julgamentos, estimativas e premissas contábeis significativas
A elaboração das informações trimestrais em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil
incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), as normas
internacionais de relatório financeiro (International Financial Reporting Standards (IFRS), emitidas pelo
International Accounting Standards Board (IASB) e está de forma condizente com as normas expedidas pela
Comissão de Valores Mobiliários. As estimativas são elaboradas assumindo-se a continuidade dos negócios e
definidas com base nas informações disponíveis.
Julgamentos
A preparação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia requer que a
Administração faça julgamentos e estimativas e adote premissas que afetam os valores apresentados de
receitas, despesas, ativos e passivos, bem como as divulgações de passivos contingentes, na data-base das
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demonstrações financeiras. Contudo, a incerteza relativa a essas premissas e estimativas poderiam levar a
resultados que requeiram um ajuste significativo ao valor contábil do ativo ou passivo afetado em períodos
futuros.
Estimativas e premissas
As principais premissas relativas a fontes de incerteza nas estimativas futuras e outras importantes fontes de
incerteza em estimativas na data do balanço, envolvendo risco significativo de causar um ajuste significativo
no valor contábil dos ativos e passivos no próximo exercício financeiro, são discutidas a seguir:
Mudanças nos fatos e nas circunstâncias podem fazer com que as estimativas sejam revistas e os resultados
reais podem ser diferentes das estimativas. As revisões das estimativas são reconhecidas prospectivamente.
As estimativas e premissas são revisadas continuamente.
Os principais julgamentos são apresentados a seguir:
x Perda por redução ao valor recuperável de ativos não financeiros: Uma perda por redução ao valor recuperável
existe quando o valor contábil de um ativo ou unidade geradora de caixa excede o seu valor recuperável, o
qual é o maior entre o valor justo menos custos de venda ou o seu valor em uso. O cálculo do valor justo menos
custos de vendas é baseado em informações disponíveis de transações de venda de ativos similares ou preços
de mercado menos custos adicionais para descartar o ativo. O cálculo do valor em uso é baseado no modelo
de fluxo de caixa descontado. Os fluxos de caixa derivam do orçamento e não incluem atividades de
reorganização com as quais a Companhia ainda não tenha se comprometido ou investimentos futuros
significativos que melhorarão a base de ativos da unidade geradora de caixa objeto de teste. O valor recuperável
é sensível à taxa de desconto utilizada no método de fluxo de caixa descontado, bem como os recebimentos de
caixa futuros esperados e à taxa de crescimento utilizada para fins de extrapolação;
x Valor justo de instrumentos financeiros: Quando o valor justo de ativos e passivos financeiros apresentados no
balanço patrimonial não puder ser obtido de mercados ativos, é determinado utilizando técnicas de avaliação,
incluindo o método de fluxo de caixa descontado. Os dados para esses métodos se baseiam naqueles praticados
no mercado, quando possível, contudo, quando isso não for viável, um determinado nível de julgamento é
requerido para estabelecer o valor justo. O julgamento inclui considerações sobre os dados utilizados como,
por exemplo, risco de liquidez, risco de crédito e volatilidade;
x Perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa: A provisão para perdas de crédito esperadas foi
reconhecida como redução das contas a receber com base em análise da natureza das contas a receber
envolvidas, considerando a antiguidade dos valores a receber, cenário econômico e riscos envolvidos em cada
situação cujo montante é considerado pela Administração como suficiente para cobrir eventuais perdas e
considera principalmente a inadimplência esperada; e
x Provisões para contingências: A Companhia reconhece provisão para causas cíveis, tributárias trabalhistas. A
avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as
jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico,
bem como a avaliação dos advogados externos. As provisões são revisadas e ajustadas para levar em conta
alterações nas circunstâncias, tais como prazo de prescrição aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou
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exposições adicionais identificadas com base em novos assuntos ou decisões de tribunais.

4.

Reestruturação societária e combinação de negócios

Reestruturações societárias ocorridas em 2019
Incorporação da SigmaBBS Com. Inf. Por Teleprocessamento Ltda. (“SigmaBBS”)
Em 21 de janeiro de 2019, a Companhia incorporou a SigmaBBS com base em laudo de avaliação
do patrimônio líquido na data-base de 31 de dezembro de 2018 sendo seu acervo líquido avaliado no
montante de R$ 1.889 que em ato contínuo, acarretou aumento de capital social no mesmo montante.
A SigmaBBS era uma investida direta da DSN, controladora da Companhia, que realizou aporte de
capital através da incorporação do acervo líquido da SigmaBBS com a finalidade de reestruturação
societária.
O quadro abaixo demonstra os valores de registros no laudo de avaliação (não teve mudanças
materiais da data de incorporação):
Ativo
Circulante
Caixa e equivalente de caixa
Contas a receber de clientes
Impostos a recuperar
Outros ativos

31/12/2018
475
2.922
863
30

Total do ativo circulante

4.290

Não circulante
Contas a receber de clientes
Depósitos judiciais
Imobilizado
Intangível

39
227
1.140
44

Total do ativo não circulante

1.450

Total do Ativo

Passivo e acervo líquido
Circulante
Fornecedores
Obrigações sociais e trabalhistas
Obrigações tributárias
Empréstimos e financiamentos
Outras obrigações

5.740

31/12/2018
4
150
676
5
750

Total do passivo circulante

1.585

Não circulante
Fornecedores - Partes relacionadas
Outras obrigações

1.111
1.155

Total do passivo não circulante

2.266

Total do acervo líquido

1.889

Total do passivo e acervo líquido

5.740

Aquisição de carteira de clientes e Infraestrutura de rede da Viviane Priscila Aversa Fernandes ME
(“Infohelp”)
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Em 2 de janeiro de 2019, a Companhia celebrou contrato de Cessão de Carteira de clientes e
Infraestrutura de Rede para a compra de carteira de clientes e imobilizado da Infohelp pelo montante
de R$ 1.110 dos quais R$ 121 referiam-se à aquisição de imobilizado (Infraestrutura de rede) e o
residual de R$ 989 referiam-se à carteira de 1.880 (hum mil oitocentos e oitenta) clientes.
A Companhia realizou a aquisição da carteira de clientes e Infraestrutura de rede para diversificar
significativamente a gama de serviços no segmento de telecomunicações que pode ser oferecida aos
clientes.
A Companhia optou por mensurar a aquisição ao valor justo.
O valor justo dos ativos identificáveis da Infohelp na data da aquisição é apresentado a seguir:
Carteira de clientes
Infraestrutura de rede
Valor justo

989
121
1.110

A estimativa de valor justo se baseia no seguinte:
x Taxa de crescimento: considerado receita mensal de R$ 188;
x Estimativa de não renovação da base de clientes: 20% ao ano;
x Margem de inadimplência: 5% ao ano;
x Margem de impostos: 23,2% ao ano;
x Margem de EBITDA: 44% ao ano;
x Capex gerado pela aquisição da carteira: R$ 500,00 (quinhentos reais) por assinante; e
x Taxa de desconto estimada em WACC 13% ao ano.

Reestruturações societárias ocorridas em 2020
Incorporação da DIS Provedor de Serviços de Conexão de Internet Ltda. (“DIS”)
Em 15 de maio de 2020, a Companhia incorporou a DIS com base em laudo de avaliação do
patrimônio líquido na data-base de 30 de abril de 2020 sendo seu acervo líquido avaliado no montante
de R$ 3.675 que em ato contínuo, acarretou aumento de capital social no mesmo montante. A DIS
era uma investida direta da DSN, controladora da Companhia, que realizou aporte de capital através
da incorporação do acervo líquido da DIS com a finalidade de combinação de negócios sob controle
comum.
O quadro abaixo demonstra os valores de registros no laudo de avaliação (não teve mudanças
materiais da data de incorporação):
Ativo

30/04/2020

Passivo e acervo líquido
Circulante

Circulante
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Caixa e equivalente de caixa
Adiantamentos
Total do ativo circulante

1
12
13

Obrigações sociais e trabalhistas
Imposto de renda e contribuição social
Total do passivo circulante

38
115
153

Não circulante
Depósitos judiciais
Contas a receber - Partes relacionadas
Outros ativos
Imobilizado

13
2.230
2
1.570

Total do ativo não circulante

3.815

Total do acervo líquido

3.675

Total do Ativo

3.828

Total do passivo e acervo líquido

3.828

A Companhia realizou a incorporação com o objetivo de consolidar as atividades e auferir maior
sinergia entre as empresas pertencentes a estrutura societária do Grupo.
Aquisição de participação societária com obtenção de controle da ISSO Internet e Telecomunicações
Ltda.-ME (“ISSO”)
Em 19 de agosto de 2020, a Companhia celebrou contrato de Compra e Venda de Quotas e Outras
Avenças para aquisição da totalidade de 555.000 (quinhentos e cinquenta e cinco mil) quotas da ISSO
pelo preço de aquisição no montante de R$ 6.200, gerando ágio no montante de R$ 1.957 e mais valia
no montante de R$ 1.641.
A Companhia realizou a aquisição da participação societária para expandir significativamente a gama
de serviços no segmento de telecomunicações que pode ser oferecida aos clientes.
A Companhia mensurou a aquisição ao valor justo, que foi avaliada no total de R$ 4.243, conforme
disposto no quadro a seguir:
Resumo da operação

Valor

Patrimônio líquido inicial

2.602

Ajuste a valor justo do imobilizado

2.330

(-) IRPJ e CSLL diferidos sobre o ajuste do valor justo do imobilizado

(792)

Valor justo dos relacionamentos com clientes

156

(-) IRPJ e CSLL diferidos sobre o ajuste do valor justo dos relacionamentos com clientes

(53)

Ativos adquiridos e passivos assumidos

4.243
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Preço de aquisição
Patrimônio líquido inicial
Ágio gerado (i)
Valor justo gerado (i)

6.200
2.602
1.957
1.641

Total de quotas
Total de quotas adquiridas
Total de participação - adquiridas (%)

555
555
100%

(i) A Companhia identificou ajustes de valor justo em carteira de clientes (intangível) e excedente do ativo
fixo.

O quadro abaixo demonstra os valores de registros de livros contábeis na data de aquisição:
Ativo
Circulante
Aplicações financeiras
Contas a receber de clientes

19/08/2020

Total do ativo circulante

297
389

Passivo e patrimônio líquido
Circulante
Fornecedores
Obrigações sociais e trabalhistas
Empréstimos e financiamentos
Imposto de renda e contribuição social

686

Total do passivo circulante

19/08/2020
90
68
77
236
453

Não circulante
Imobilizado
Intangível

2.227
142

Patrimônio líquido
Capital social
Lucros acumulados

555
2.047

Total do ativo não circulante

2.369

Total do patrimônio líquido

2.602

Total do Ativo

3.055

Total do passivo e acervo líquido

3.055

O valor justo da contraprestação transferida da ISSO na data da aquisição é apresentado a seguir:
Valor
Data da
do
parcela contrato

Fator de
correção

Fator de
CDI correção

Valor
nominal da
parcela

Fator do
valor justo
(*)

Valor
justo da
parcela

Preço base da aquisição

-

6.200

-

-

-

-

-

-

Preço base ajustado

-

6.200

-

-

-

-

-

-

1ª Parcela

19/08/2020

3.100

3.100

1

3.100

2ª Parcela

19/02/2021

1.550

1.565

0,94

1.466

3ª Parcela

19/08/2021

1.550

1.579

0,88

1388

Valor justo do preço total

6.200

50% à
100%
vista
100% da
taxa DI 1,90% 100,95%
100% da
taxa DI 1,90% 101,90%
-
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(*) Considerando o WACC de 13,4%.
No quadrimestre encerrado em 31 de dezembro de 2020, o ISSO contribuiu com receita de R$ 2.169
e lucro de R$ 893 para o resultado do Grupo. Se a aquisição tivesse ocorrido em 1 de janeiro de 2020,
a administração estima que a receita consolidada teria sido a maior no montante de R$ 5.308 e o lucro
consolidado do exercício teria sido a maior no montante de R$ 2.449. Na determinação destes
montantes, a gestão assumiu que os valores justos, determinados provisoriamente na data de
aquisição, teriam sido os mesmos se a aquisição tivesse ocorrido em 1 de janeiro de 2020.
Aquisição de participação societária com obtenção de controle da Netell Internet Ltda. (“Netell”)
Em 30 de novembro de 2020, a Companhia celebrou contrato de Compra e Venda de Quotas e Outras
Avenças para aquisição de 70.000 (setenta mil) quotas equivalentes a 70% do capital social da Netell
pelo preço de aquisição no montante de R$ 28.630, gerando ágio no montante de R$ 22.768 e mais
valia no montante R$ 5.470.
A Companhia realizou a aquisição da participação societária para expandir significativamente a gama
de serviços no segmento de telecomunicações que pode ser oferecida aos clientes.
A Companhia mensurou a aquisição ao valor justo, que foi avaliada no total de R$ 8.373, conforme
disposto no quadro a seguir:
Resumo da operação

Valor

Patrimônio líquido inicial

558

Ajuste a valor justo do imobilizado

8.874

(-) IRPJ e CSLL diferidos sobre o ajuste do valor justo do imobilizado
Valor justo dos relacionamentos com clientes
(-) IRPJ e CSLL diferidos sobre o ajuste do valor justo dos
relacionamentos com clientes

(3.017)
2.967
(1.009)

Ativos de indenizações

93

Provisões para continências

(93)

Ativos adquiridos e passivos assumidos

8.373

Preço de aquisição

28.630

Patrimônio líquido inicial

392

Ágio gerado (i)

22.768

Valor justo gerado (i)

5.470

Total de quotas

100

Total de quotas adquiridas

70

Total de participação – adquiridas (%)

70%
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(i) A Companhia identificou ajustes de valor justo em carteira de clientes (intangível) e excedente de ativo
fixo

O quadro abaixo demonstra os valores de registros de livros contábeis na data de aquisição:
Ativo
Circulante
Caixa e equivalente de caixa
Contas a receber de clientes
Contas a receber – Partes relacionadas
Estoques
Impostos a recuperar
Outros ativos

30/11/2020
6
998
152
903
583
107

Total do ativo circulante

2.749

Não circulante
Depósitos judiciais
Investimentos
Imobilizado
Intangível

72
280
6.428
290

Total do ativo não circulante

7.070

Total do Ativo

Passivo e patrimônio líquido
Circulante
Empréstimos e financiamentos
Fornecedores
Fornecedores – Partes relacionadas
Obrigações sociais e trabalhistas
Obrigações tributárias
Outras obrigações

9.819

30/11/2020
284
1.763
258
841
805
1.006

Total do passivo circulante

4.957

Não circulante
Empréstimos e financiamentos
Estoques de terceiros

3.406
898

Total do passivo não circulante

4.304

Patrimônio líquido
Capital social
Lucros acumulados

100
458

Total do patrimônio líquido

558

Total do passivo e acervo líquido

9.819

O valor justo da contraprestação transferida da Netell na data da aquisição é apresentado a seguir:

Preço base da aquisição
Preço base ajustado

Valor
Data da
do Fator de
parcela contrato correção
28.630
-

28.630

À vista
À vista

03/12/2020
30/11/2020

20.000
900

1ª Parcela

30/11/2021

-

À vista
À vista
100% da
1.126
taxa DI
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Valor
Fator de nominal da
CDI correção
parcela
-

Fator do
valor justo
(*)
-

Valor
justo da
parcela
-

-

-

-

-

- 100,00%
- 100,00%

20.000
900

1
1

20.000
900

1,90% 101,90%

1.147

0,9

1.029
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2ª Parcela

30/11/2022

1.126

3ª Parcela

30/11/2023

1.126

4ª Parcela

30/11/2024

1.126

5ª Parcela

30/11/2025

1.126

Parcela diferida
30/11/2025
Valor justo do preço total

2.100
28.630

100% da
taxa DI
100% da
taxa DI
100% da
taxa DI
100% da
taxa DI
100% da
taxa DI

1,90% 103,83%

1.169

0,8

940

1,90% 105,80%

1.191

0,72

858

1,90% 107,82%

1.214

0,65

784

1,90% 109,86%

1.237

0,58

716

1,90% 109,86%

2.307

0,58

1.336

(*) Considerando o WACC de 11,5%.
Para um mês findo em 31 de dezembro de 2020, a Netell contribuiu com receita de R$ 1.836 e de R$
542 para o resultado do Grupo. Se a aquisição tivesse ocorrido em 1 de janeiro de 2020, a
administração estima que a receita consolidada teria sido a maior no montante de R$ 20.865 e o lucro
consolidado do exercício teria sido a maior no montante de R$ 2.627. Na determinação destes valores,
a gestão assumiu que os ajustes de valor justo, determinados provisoriamente na data de aquisição
teriam sido os mesmos se a aquisição tivesse ocorrido em 1 de janeiro de 2020.
5.

Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e bancos
Aplicações de liquidez imediata

Consolidado
31/12/2020
13.610
41.331

Controladora
31/12/2020
3.369
39.309

54.941

42.678

Consolidado e Controladora
31/12/2019
31/12/2018
491
130
8.069
4.050
8.560

4.180

As aplicações financeiras de liquidez imediata são compostas principalmente por Fundos de investimentos
mantidos junto a instituições financeiras de primeira linha, baseados na variação da taxa dos Certificados de
Depósitos Interbancários (“CDI”) com liquidez imediata, com vencimentos originais de até três meses, e com
risco insignificante de mudança de valor. Os investimentos possuem taxas de juros de 98% a 100% do CDI
em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018.
As receitas geradas por estas aplicações financeiras são registradas como receitas financeiras.
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6.

Aplicações financeiras
A seguir são apresentadas as aplicações financeiras:

Instituições financeiras
Banco Santander S.A. (i)
Banco do Brasil S.A.(i)
Uniprime Norte do
Parana - C.E.C.M
Medicos, Prof Ciência e
Artes e Empr Ltda. (i)
Título de capitalização

Linha
CDB
Progressivo
DI VIP

Rentabilidade
100 a 102%
CDI
107% CDI

RDC 100
Título de
capitalização

100% CDI

Circulante
Não circulante

Consolidado
31/12/2020

Controladora
31/12/2020

Consolidado e Controladora
31/12/2019
31/12/2018

21.152
3.646

21.152
3.646

3.582

-

1.876

1.876

1.749

1.363

37
26.711

37
26.711

20
5.351

1.363

24.835
1.876

24.835
1.876

3.602
1.749

1.363

(i) As referidas aplicações financeiras estão vinculadas em garantias dos empréstimos e financiamentos,
maiores detalhes apresentados na Nota explicativa 14.
De acordo com a política de investimentos da Companhia, os ativos financeiros são mensurados ao valor justo
por meio do resultado. Os principais investimentos possuem taxas de juros de 100% a 107% do CDI em 31 de
dezembro de 2020 e 2019 (100% em 31 de dezembro de 2018) com o vencimento original até 2023.
A Companhia objetiva gerir suas aplicações financeiras, buscando o equilíbrio entre liquidez e rentabilidade,
considerando o plano de investimento programado para os próximos anos.
A movimentação das aplicações financeiras está apresentada a seguir:
Consolidado e Controladora
9
1.340
14
1.363
4.430
(494)
52
5.351
241.234
(219.989)
115
26.711

Saldo em 01 de janeiro de 2018
Aplicações
Rendimentos
Saldo em 31 de dezembro de 2018
Aplicações
Resgates
Rendimentos
Saldo em 31 de dezembro de 2019
Aplicações
Resgates
Rendimentos
Saldo em 31 de dezembro de 2020
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7.

Contas a receber de clientes

Contas a receber faturadas
Contas a receber a faturar
Perda por redução ao valor recuperável de contas a
receber

Consolidado

Controladora

Consolidado e Controladora

31/12/2020
39.155
21.043

31/12/2020
37.426
21.114

31/12/2019
21.458
13.876

31/12/2018
11.006
9.437

(30.944)
29.254

(30.812)
27.728

(15.777)
19.557

(7.048)
13.395

A seguir é apresentada a idade de vencimento das contas a receber:
Consolidado
31/12/2020

Controladora
31/12/2020

1.726

201

163

253

6.802
2.845
1.671
1.518
1.650
1.153
21.790
39.155

6.802
2.845
1.671
1.518
1.650
1.153
21.586
37.426

5.409
1.998
1.128
1.025
821
808
10.106
21.458

3.429
1.503
840
619
772
1.004
2.586
11.006

A vencer
Vencidos
De 01 a 30 dias
De 31 a 60 dias
De 61 a 90 dias
De 91 a 120 dias
De 121 a 150 dias
De 151 a 180 dias
De 181 em diante

Consolidado e Controladora
31/12/2019
31/12/2018

A Administração efetua análise histórica ponderada de recebimentos de suas contas a receber por faixas de
vencimento e entende que são necessárias provisões parciais entre 1 e 90 dias. Adicionalmente, entende que a
partir de 91 dias os saldos são prováveis de não recebimento, dada a alta inadimplência nessa faixa de
vencimento e por isso são provisionados integralmente baseados nas perdas esperadas que consideram o
histórico do Grupo conforme requerido pelo CPC 48.
A seguir é apresentada a movimentação da perda por redução ao valor recuperável de contas a receber:

Saldo inicial
Adições
Perdas
Saldo final

Consolidado
31/12/2020
(15.777)
(19.572)
4.405

Controladora
31/12/2020
(15.777)
(29.920)
14.885

(30.944)

(30.812)

50
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Consolidado e Controladora
31/12/2019
31/12/2018
(7.048)
(16.692)
(9.635)
7.963
2.587
(15.777)

(7.048)
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8.

Impostos a recuperar
Os saldos em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018, apresentados abaixo, representam os montantes
individuais e consolidados.

ICMS (i)
Outros impostos

Consolidado
31/12/2020
17.347
419
17.766

Controladora
31/12/2020
16.895
419
17.314

6.208
11.558

5.756
11.558

Circulante
Não circulante

Consolidado e Controladora
31/12/2019
31/12/2018
7.481
4.285
2.811
503
10.292
4.788
4.336
5.956

807
3.981

(i) Os créditos do ICMS são oriundos, principalmente, dos investimentos realizados no ativo imobilizado,
os quais estão sendo compensados com os débitos provenientes das operações. Esses créditos estão registrados
no ativo circulante e não circulante, de acordo com o prazo previsto de realização.

9.

Investimentos
Participação %
31/12/2020
Isso Internet e Telecomunicações Ltda.
Netell Internet Ltda.
Ágio
Mais valia

100%
70%
-

31/12/2020

31/12/2019

Investimento
31/12/2018

3.495
1.950
24.725
7.111

-

-

37.281

-

-

O ágio e o valor justo dos valores dos ativos identificados apresentados como investimentos na Companhia
são apresentados como contas intangíveis e patrimoniais, ativos e equipamentos nas demonstrações financeiras
consolidadas. Consulte a nota explicativa 4 para mais detalhes. A tabela a seguir apresentada contém o ágio e
o valor excedente por empresa:

Ágio
Mais valia (i)

51

279

Isso Internet e
Telecomunicações
Ltda.

Netell Internet
Ltda.

Total

1.957
1.641

22.768
5.470

24.725
7.111
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Imposto de renda e contribuição social diferido (i)

3.598

28.238

31.836

-

2.818

2.818

3.598

31.056

34.654

(i) Em 31 de março de 2021 e 31 de dezembro de 2020 os montantes de R$ 7.750 e R$ 2.179 foram
reclassificados para fins de consolidação para as rubricas de imobilizado e intangível, respectivamente.
Teste de impairment de ativos não financeiros
A Companhia tem a prática de avaliar indicativos de impairment em relação aos ativos que tiveram indicativos
de que poderiam estar desvalorizados e para o goodwill. Para os testes de impairment da Companhia, o valor
recuperável de cada unidade geradora de caixa (“UGC”) foi avaliado usando o modelo de Valor em Uso,
através de técnicas de fluxo de caixa descontado, sendo classificado no "nível 3" na hierarquia de valor justo.
As UGC´s definidas pela Administração para fins de cálculo de impairment foram as Sociedades constantes
no processo de consolidação do Grupo econômico, uma vez que se trata da menor visão da Administração em
termos de geração de caixa por unidade de negócio. Desta forma, as UGC´s estão descritas a seguir:
x
x

Isso Internet e Telecomunicações Ltda.;
Netell Internet Ltda.

Devido às aquisições das empresas ISSO e Netell durante o exercício de 2020, verificou-se pelo Grupo que o
valor empresarial determinado em cada relatório de avaliação respectivo preparado durante 2020 e utilizado
nas combinações de negócios em cada data é a evidência utilizada pela administração para apoiar os testes de
prejuízo na data-base de 31 de dezembro de 2020.
As estimativas utilizadas no cálculo podem ser assim resumidas:
x WACC: 11,8%
x Taxa de crescimento: 20%
A seguir são apresentadas as principais informações das investidas:
31 de dezembro de
2020
Isso Internet e
Telecomunicações Ltda.

Netell Internet Ltda.

Balanço patrimonial
Ativo circulante
Ativo não circulante

1.613
2.802

12.933
9.277

Total do ativo

4.415

22.210

739

5.752

Passivo circulante

52

280
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Passivo não circulante
Patrimônio líquido

181
3.495

13.672
2.786

Total do passivo e patrimônio líquido

4.415

22.210

Demonstração do resultado do período
Receita líquida de serviços
Custos e despesas operacionais
Resultado financeiro

1.597
(667)
(37)

1.324
(1.858)
(240)

893

(774)

Lucro líquido (prejuízo) do exercício

A seguir é apresentada a movimentação dos investimentos:

Em 31 de dezembro de 2019
Adições
Equivalência patrimonial
Adiantamento para futuro aumento
de capital
Em 31 de dezembro de 2020

Isso Internet e
Telecomunicações
Ltda.
-

Netell
Internet Ltda.
-

Ágios
-

Mais valia
-

Total
-

2.602
893

392
(542)

24.725
-

7.111
-

34.830
351

3.495

2.100
1.950

24.725

7.111

2.100
37.281

53

281

282
-

(2.101)
10
8.484
39.510

145

Adições mais valia (i)

Aquisição

Incorporação

54

Em 31 de dezembro de 2020

Baixas

-

31.549
1.568

(141)
2.167

-

145
-

29.332
191

(211)

145
-

23.071
6.472

Instalacoes

145
-

Imóveis

-

Adições

Em 31 de dezembro de 2019

Incorporação

Baixas

Adições

Em 31 de dezembro de 2018

Baixas

Adições

Em 01 de janeiro de 2018

Custo

Consolidado

10. Imobilizado

1.049

2.293

43

-

(1.837)

338
212

161

-

129
48

-

47
82

Móveis e
Utensílios

8.302

-

128

-

-

2.669
5.505

113

-

2.357
199

-

1.340
1.017

Veículos

12.354

-

11

-

(918)

1.585
11.676

888

(57)

601
153

-

389
212

Equipamentos de
Informática

51.402

-

891

-

(1.628)

19.184
32.955

-

-

10.042
9.142

-

2.878
7.164

Equipamentos
em Clientes

10.586

13

368

-

(1.607)

4.995
6.817

125

-

4.802
68

-

1.314
3.488

Equipamentos

130.854

-

7.083

(18.502)
7.750

31.717
102.806

64

-

7.226
24.427

-

7.226

Rede
Óptica

1.181

1.909

121

-

(228)

313
975

75

-

179
59

-

143
36

Outros
Imobilizados

-

-

-

1.909

-

-

-

-

-

Obras em
Andamento
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257.292

10.790

8.655

7.750

(26.821)

92.495
164.423

3.593

(198)

54.813
34.287

(211)

29.327
25.697

Total

283

83
6
(1.351)

(28.014)

20%

-

1,67%

Baixas

Transferências
Incorporação

Em 31 de dezembro de 2019

Adições

Baixas

Incorporação

Em 31 de dezembro de 2020

55

145

145

Em 31 de dezembro de 2019

Em 31 de dezembro de 2018

145

Em 31 de dezembro de 2020

Taxa (%)

Adições

Em 31 de dezembro de 2018

16.934

14.168

11.496

(7.172)

300

(3.761)

(17.381)

(12.398)
(3.721)

141

-

(3.349)

-

Instalações
(9.190)

Baixas

Imóveis
-

Adições

Em 01 de janeiro de 2018

Depreciação acumulada

112

217

346

10%

(703)

(2.043)

1.609

(148)

(121)

(63)

-

-

(17)
(41)

-

(10)

Móveis e
Utensílios
(7)

1.209

1.034

6.147

20%

(2.155)

-

120

(640)

(1.635)

(100)

-

-

(1.148)
(387)

-

(363)

Veículos
(785)

340

413

11.814

25%

(540)

-

839

(207)

(1.172)

(785)

1

42

(261)
(169)

-

(80)

Equipamentos
de Informática
(181)

8.291

15.220

45.338

20%

(6.064)

-

612

(2.712)

(3.964)

-

-

-

(1.751)
(2.213)

-

(1.265)

Equipamentos
em Clientes
(486)

3.265

2.610

8.781

20%

(1.805)

(4)

1.334

(750)

(2.385)

(121)

-

-

(1.537)
(727)

-

(394)

Equipamentos
(1.143)

7.058

28.446

132.817

15%

1.963

-

14.496

(9.262)

(3.271)

-

-

-

(168)
(3.103)

-

(168)

Rede
Óptica
-

-

-

1.899

-

(10)

-

(10)
-

-

-

-

-

-

-

-

Obras em
Andamento
-

59

128

1.031

10% - 20%

(150)

-

151

(116)

(185)

(33)

(7)

-

(120)
(25)

-

(8)

Outros
Imobilizados
(112)
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37.413

62.381

219.814

(37.478)

(9.219)

19.461

(17.606)

(30.114)

(2.453)

-

125

(17.400)
(10.386)

141

(5.637)

Total
(11.904)

284

56

Em 31 de dezembro de 2020

Incorporação

Baixas

Adições

1.570
(2.101)
8.483
39.501

145

-

31.549

-

Incorporação

Em 31 de dezembro de 2019

145

(141)
2.167

-

Baixas

(211)

29.332
191

23.071
6.472

Instalações

145
-

Terreno

145
-

Adições

Em 31 de dezembro de 2018

Baixas

Adições

Em 01 de janeiro de 2018

Custo

Controladora

1.007

2.294

(1.837)

212

338

161

-

129
48

-

47
82

Móveis e
utensílios

8.174

-

-

5.505

2.669

113

-

2.357
199

-

1.340
1.017

Veículos

12.301

-

(918)

11.634

1.585

888

(57)

601
153

-

389
212

Equipamentos
de informática

50.467

-

(1.629)

32.912

19.184

-

-

10.042
9.142

-

2.878
7.164

Equipamentos
em clientes

10.218

13

(1.607)

6.817

4.995

125

-

4.802
68

-

1.314
3.488

Equipamentos

115.530

-

(18.494)

102.307

31.717

64

-

7.226
24.427

-

7.226

Rede óptica

1.909

-

-

1.909

-

-

-

-

-

-

Obras em
andamento

1.061

(228)
-

976

313

75

-

179
59

-

143
36

Outros
imobilizados
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240.313

(26.814)
10.790

163.842

92.495

3.593

(198)

54.813
34.287

(211)

29.327
25.697

Total

285

83
6
(1.351)

(28.014)

20%

-

1,67%

Baixas

Em 31 de dezembro de 2018

Baixas

Transferências
Incorporação

Em 31 de dezembro de 2019

Adições

Baixas

Incorporação

Em 31 de dezembro de 2020

145
145

Em 31 de dezembro de 2019

Em 31 de dezembro de 2018

16.934

14.168

11.487

(7.172)

300

(3.761)

(17.381)

(12.398)
(3.721)

141

112

217

304

10%

(703)

(2.043)

1.609

(148)

(121)

(63)

-

-

(17)
(41)

-

(10)

(7)

Móveis e
utensílios

57

1.209

1.034

6.025

20%

(2.149)

-

120

(634)

(1.635)

(100)

-

-

(1.148)
(387)

-

(363)

(785)

Veículos

(i) Para maiores detalhes da mais valia veja as Notas 4 e 9.

145

Em 31 de dezembro de 2020

Taxa (%)

Adições

-

Adições

(3.349)

-

(9.190)

Instalações

Em 01 de janeiro de 2018

Depreciação acumulada

Terreno

340

413

11.762

25%

(539)

-

839

(206)

(1.172)

(785)

1

42

(261)
(169)

-

(80)

(181)

Equipamentos
de informática

8.291

15.220

44.480

20%

(5.987)

-

612

(2.635)

(3.964)

-

-

-

(1.751)
(2.213)

-

(1.265)

(486)

Equipamentos
em clientes

3.265

2.610

8.417

20%

(1.801)

(4)

1.334

(746)

(2.385)

(121)

-

-

(1.537)
(727)

-

(394)

(1.143)

Equipamentos

7.058

28.446

117.516

15%

1.986

-

14.496

(9.239)

(3.271)

-

-

-

(168)
(3.103)

-

(168)

-

Rede óptica

-

-

1.899

-

(10)

-

(10)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Obras em
andamento

59

128

987

10% - 20%

(74)

-

151

(40)

(185)

(33)

(7)

-

(120)
(25)

-

(8)

(112)

Outros
imobilizados
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37.413

62.381

203.022

(37.291)

(9.219)

19.461

(17.419)

(30.114)

(2.453)

-

125

(17.400)
(10.386)

141

(5.637)

(11.904)

Total
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11. Intangível

Consolidado

Custo
Em 01 de janeiro de 2018
Adições
Em 31 de dezembro de 2018
Adições
Incorporação
Em 31 de dezembro de 2019
Adições
Baixas

Software

Outros

Total

8.349
3.086
11.435
3.347
75
14.857
4.142

6
6
7
13
-

8.355
3.086
11.441
3.347
82
14.870
4.142

-

(29)

Incorporação
Em 31 de dezembro de 2020

(29)
18.970

13

18.984

Amortização acumulada
Em 01 de janeiro de 2018
Adições
Em 31 de dezembro de 2018
Adições
Incorporação
Em 31 de dezembro de 2019
Adições
Incorporação
Em 31 de dezembro de 2020

(1.396)
(1.880)
(3.276)
(2.460)
(33)
(5.769)
(3.211)
(41)
(9.021)

(6)
(6)
(6)

(1.396)
(1.880)
(3.276)
(2.460)
(39)
(5.775)
(3.211)
(41)
(9.027)

Taxa (%)
Em 31 de dezembro de 2020
Em 31 de dezembro de 2019
Em 31 de dezembro de 2018

20%
9.949
9.088
8.159

7
7
6

9.957
9.095
8.165

58
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Controladora
Ágio

Carteira de
clientes

Software

Outros

Total

24.725

2.179

8.349
3.086
11.435
3.347
75
14.857
4.272

6
6
7
13
-

8.355
3.086
11.441
3.347
82
14.870
31.176

-

-

Aquisição
Em 31 de dezembro de 2020

24.725

Amortização acumulada
Em 01 de janeiro de 2018
Adições
Em 31 de dezembro de 2018
Adições
Incorporação
Em 31 de dezembro de 2019
Adições
Aquisição
Em 31 de dezembro de 2020
Taxa (%)
Em 31 de dezembro de 2020
Em 31 de dezembro de 2019
Em 31 de dezembro de 2018

Custo
Em 01 de janeiro de 2018
Adições
Em 31 de dezembro de 2018
Adições
Incorporação
Em 31 de dezembro de 2019
Adições
Baixa

-

(28)

2.179

(28)
430
19.531

2
15

432
46.450

-

-

(1.396)
(1.880)
(3.276)
(2.460)
(33)
(5.769)
(3.231)
(41)
(9.041)

(6)
(6)
(6)

(1.396)
(1.880)
(3.276)
(2.460)
(39)
(5.775)
(3.231)
(41)
(9.047)

24.725
-

2.179
-

20%
10.490
9.088
8.159

9
7
6

37.403
9.095
8.165

Teste de impairment
A Administração da Companhia entende que a menor unidade geradora de caixa (“UGC”) para teste de
impairment abrange o negócio a nível consolidado, portanto abrange o grupo consolidado. Essa metodologia
está alinhada com o direcionamento estratégico da Companhia. Importante ressaltar que os resultados do grupo
são representados majoritariamente pela comercialização de internet.
O valor recuperável de uma UGC é determinado com base em cálculos do valor em uso. Esses cálculos usam
projeções de fluxo de caixa, antes do imposto de renda e da contribuição social, baseadas em orçamentos
financeiros aprovados pela administração para um período de cinco anos.
Com base na análise realizada pela Administração no exercício de 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018,
mediante a comparação dos saldos contábeis com os fluxos de caixa projetados, concluiu-se pela não
necessidade de registrar qualquer provisão de perda.
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O volume de serviços prestados considera a média anual da taxa de crescimento no período previsto de cinco
anos, que é de 22%. Ele se baseia no desempenho passado e nas expectativas da administração para o
desenvolvimento do mercado.
A margem bruta utilizada no modelo de fluxo de caixa é a margem média como uma porcentagem da receita
no período previsto de cinco anos. Ela se baseia nos níveis atuais da margem de serviços prestados com ajustes
efetuados para refletir os aumentos de preço futuros esperados do setor que a Companhia atua.
Outros custos operacionais são os custos fixos da UGC, que não variam de maneira significativa com os
volumes de serviços prestados ou os preços. A administração estimou esses custos com base na estrutura atual
dos negócios, ajustando-os aos aumentos inflacionários, e estes não refletem quaisquer reestruturações futuras
ou medidas de economias de custo.
12. Direito de uso e passivo de arrendamento

A Companhia arrenda imóveis, sendo que os contratos mais relevantes têm prazo de até cinco (5) anos.
Adicionalmente, para esses contratos há a opção de renovação do arrendamento após este período. Os
pagamentos de arrendamentos são reajustados anualmente, para refletir os valores de mercado, conforme
índices contratuais.
Os montantes registrados no direito de uso são amortizados pelo menor prazo entre a vida útil estimada dos
bens e a duração prevista do contrato de arrendamento.
As informações sobre arrendamentos para os quais a Companhia é o arrendatário são apresentadas abaixo:
Controladora

Consolidado

Custo
Em 01 de janeiro de 2019 – data da adoção
Adições
Baixas
Remensuração
Em 31 de dezembro de 2019

3.077
1.595
(13)
40
4.699

3.077
1.595
(13)
40
4.699

Adições
Remensuração
Em 31 de dezembro de 2020

2.440
74
7.213

4.929
74
9.702

Amortização acumulada
Em 01 de janeiro de 2019
Adições
Baixas
Em 31 de dezembro de 2019
Adições
Em 31 de dezembro de 2020

(539)
2
(537)
(827)
(1.364)

(539)
2
(537)
(894)
(1.431)

5.849
4.162

8.271
4.162

Valor residual líquido em 31 de dezembro de 2020
Valor residual líquido em 31 de dezembro de 2019
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Passivo de arrendamento
Na adoção do CPC 06 (R2) / IFRS 16, a Companhia reconheceu passivos de arrendamento para os contratos
vigentes e que anteriormente estavam classificados como arrendamento operacional segundo os princípios do
CPC 06 / IAS 17 - Operações de Arrendamento Mercantil, com exceção dos contratos enquadrados no
expediente prático permitido pela norma e adotado pela Companhia.
Os passivos de arrendamento reconhecidos na data da adoção da nova norma contábil, em 1º de janeiro de
2019 correspondem aos saldos a pagar remanescentes dos contratos de arrendamento, mensurados à valor
presente pelas taxas de desconto na data da sua adoção.
A seguir é demonstrada os montantes registrados de passivo de arrendamento em 31 de dezembro de 2020 e
31 de dezembro de 2019:

Valor nominal a pagar
Despesa financeira não realizada
Valor presente a pagar
Circulante
Não circulante

Consolidado
2020

Controladora
2020

Consolidado e
Controladora
2019

14.164
(5.180)
8.984

10.328
(3.842)
6.486

7.849
(3.375)
4.474

974
8.010

787
5.699

457
4.017

A seguir é demonstrada a movimentação do passivo de arrendamento em 31 de dezembro de 2020 e 31 de
dezembro de 2019

Em 01 de janeiro de 2019 – data da adoção
Novos contratos de arrendamento
Baixa contratos de arrendamento
Provisão de juros
Remensuração
Pagamento de arrendamento
Em 31 de dezembro de 2019
Novos contratos de arrendamento
Provisão de juros
Remensuração
Pagamento de arrendamento
Em 31 de dezembro de 2020
Circulante
Não circulante
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Controladora

Consolidado

3.077
1.595
(12)
572
40
(798)
4.474
2.440
863
74
(1.365)
6.486

3.077
1.595
(12)
572
40
(798)
4.474
4.929
915
74
(1.408)
8.984

787
5.699

974
8.010
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Em atendimento ao Ofício Circular/CVM/SNC/SEP/ no 02/2019, a Companhia deve apresentar os saldos
comparativos do passivo de arrendamento, do direito de uso, da despesa financeira e da despesa de depreciação,
considerando o efeito da inflação futura projetada nos fluxos dos contratos de arrendamento, descontados pela
taxa nominal.
Fluxos de pagamentos futuros
Controladora
Fluxo de desembolso sem AVP
Cenário com inflação
Consolidado
Fluxo de desembolso sem AVP
Cenário com inflação

2021

2022

2023

Após
2024

1.683
1.896
12,66%

1.611
1.678
4,15%

1.534
1.595
4,00%

5.500
5.708
3,78%

2.138
2.409
12,66%

2.109
2.197
4,15%

2.031
2.112
4,00%

7.886
8.184
3,78%

A seguir é demonstrada a idade de vencimento do passivo de arrendamento contemplando o ajuste a valor
presente em 31 de dezembro de 2020 e 2019:
Consolidado
2020
Valor nominal Passivo de
arrendamento

(-) AVP de Passivos
de arrendamento

Total

2.138
2.109
2.031
7.886
14.164

(1.164)
(1.014)
(857)
(2.145)
(5.180)

974
1.095
1.174
5.741
8.984

Até 1 ano
Entre 1 e 2 anos
Entre 2 e 3 anos
Mais de 3 anos

Controladora
2020
Valor nominal Passivo de
arrendamento

(-) AVP de Passivos
de arrendamento

Total

1.683
1.611
1.534
5.500
10.328

(896)
(771)
(644)
(1.531)
(3.842)

787
840
890
3.969
6.486

Até 1 ano
Entre 1 e 2 anos
Entre 2 e 3 anos
Mais de 3 anos

Consolidado e Controladora
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2019
Valor nominal Passivo de
arrendamento

(-) AVP de Passivos
de arrendamento

Total

1.181
1.182
1.110
4.376
7.849

(724)
(639)
(543)
(1.469)
(3.375)

457
543
567
2.907
4.474

Até 1 ano
Entre 1 e 2 anos
Entre 2 e 3 anos
Mais de 3 anos

13. Fornecedores
Consolidado
31/12/2020

Controladora
31/12/2020

41.275
1.964
43.239

39.251
1.964
41.215

Fornecedores nacionais
Fornecedores estrangeiros

Consolidado e Controladora
31/12/2019
31/12/2018
9.957
857
10.814

3.358
718
4.076

14. Empréstimos e financiamentos
Linha
Capital de giro
Capital de giro
Capital de giro
Total

Taxa de juros anual
TJLP + 5,16% - 7,06%
CDI + 4% - 13,08%
8,73% - 13,14%

Consolidado
31/12/2020
191.937
9.982
201.919

Controladora
31/12/2020
178.381
9.982
188.363

29.970
171.949

27.837
160.526

Circulante
Não circulante

Consolidado e Controladora
31/12/2019
31/12/2018
873
1.891
34.965
25.735
416
35.838
28.042
20.766
15.072

12.350
15.692

A seguir é apresentado o vencimento dos empréstimos e financiamentos:

Seis meses ou menos
Seis meses a um ano
Um a dois anos
Dois a cinco anos
Total

Consolidado
31/12/2020
12.298
17.672
33.210
138.739
201.919
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Controladora
31/12/2020
11.705
16.132
30.973
129.553
188.363

Consolidado e Controladora
31/12/2019
31/12/2018
15.199
6.228
5.567
6.122
9.116
7.203
5.956
8.489
35.838
28.042
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A seguir é apresentada a movimentação os empréstimos e financiamentos:
Consolidado
4.504
37.632
1.792
(14.666)
(1.220)
28.042
41.724
3.722
(34.500)
(3.150)
35.838
178.460
1.445
(10.189)
(3.635)
201.919

Saldo em 31 de dezembro de 2017
(+) Captações
(+) Provisão de juros
(-) Amortizações de principal
(-) Amortizações de juros
Saldo em 31 de dezembro de 2018
(+) Captação
(+) Provisão de juros
(-) Amortizações de principal
(-) Amortizações de juros
Saldo em 31 de dezembro de 2019
(+) Captação
(+) Provisão de juros
(-) Amortizações de principal
(-) Amortizações de juros
Saldo em 31 de dezembro de 2020

Controladora
4.504
37.632
1.792
(14.666)
(1.220)
28.042
41.724
3.722
(34.500)
(3.150)
35.838
164.200
1.130
(9.353)
(3.452)
188.363

Cláusulas restritivas - Covenants financeiros e não financeiros
Os empréstimos e financiamentos possuem cláusulas específicas para penalidade em caso de não cumprimento
dessas. O não cumprimento dessas cláusulas previstas nos acordos efetuados com as instituições financeiras é
caracterizado por descumprimento de covenants ou descumprimento de cláusula contratual, resultando na
liquidação antecipada do contrato. O período de mensuração do complemento dessas cláusulas ocorre por
ocasião das demonstrações financeiras anuais, não havendo em períodos intermediários.
Para os empréstimos e financiamentos, de acordo com os termos contratuais, os eventos que podem gerar uma
aceleração no vencimento são: Dívida Líquida / EBITDA: manter a razão entre Dívida Líquida por EBITDA
menor ou igual à 2 (duas) vezes.
Para essa relação, o EBITDA significa: lucro antes do imposto de renda e contribuição social, depreciação e
amortização, resultados financeiros e não operacionais, patrimônio atribuível a interesses não controladores,
excluindo receitas e despesas não operacionais, bem como eventual comissão de intermediação financeira ou
assessoria financeira.
Dívida Líquida: significa a soma de todas as obrigações financeiras (empréstimos bancários, plano flor e
financiamento do vendedor), seja de curto ou longo prazo, e esse valor deve ser deduzido de caixa e
equivalentes de caixa (aplicações financeiras líquidas - 365 dias, mais aplicações financeiras vinculadas à
garantia do próprio contrato, mesmo que classificadas como ativos não circulais)
Em 31 de dezembro de 2018 não existiram quebras contratuais.
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Quebra de cláusulas contratuais (covenants)
Em 31 de dezembro de 2019 a Companhia teve um aumento de endividamento que acarretou na quebra das
obrigações assumidas no contrato de financiamento junto ao Banco Santander Brasil S/A. consequentemente
ultrapassou o limite estabelecido no ano de 2019, mantendo-se excedido em 31 de dezembro de 2020. A dívida
foi devidamente reclassificada para curto prazo sem demais penalidades que impactasse outras dívidas.
As demais cláusulas contratuais da Companhia dos seus respectivos empréstimos e financiamentos foram
atendidas.
Garantias
Os empréstimos e financiamento apresentam garantias contratuais vinculadas as aplicações financeiras, vide
Nota 6.
15. Obrigações sociais e trabalhistas
Consolidado
31/12/2020

Controladora
31/12/2020

4.525
3.172
7.697

4.345
2.822
7.167

Consolidado
31/12/2020
8.178
1.188
554
16
810
10.746

Controladora
31/12/2020
7.667
1.122
539
14
781
10.123

Salários a pagar e encargos
Provisão de férias e encargos
Outros

Consolidado e Controladora
31/12/2019
31/12/2018
1.242
673
5
1.920

833
536
7
1.376

16. Obrigações tributárias

ICMS a recolher
COFINS a recolher
PIS a recolher
ISS a recolher
Outros impostos passivos

Consolidado e Controladora
31/12/2019
31/12/2018
4.774
2.936
921
570
198
123
13
10
358
194
6.264
3.833

17. Provisões para contingências

A Companhia é parte envolvida em determinados assuntos legais decorrentes do curso normal de seus
negócios, que incluem processos trabalhistas, cíveis e tributários.
A Companhia classifica o risco de perda dos processos legais como provável, possível ou remoto e registra
provisões para perdas classificadas como provável, líquidas dos depósitos judiciais, conforme determinado
pela Administração da Companhia, com base na análise de seus assessores jurídicos, as quais refletem
razoavelmente as perdas prováveis estimadas. Os passivos judiciais classificados como de perda possível são
divulgados com base em valores razoavelmente estimados.

65

293

Desktop Sigmanet Comunicação Multimídia S.A.
(anteriormente denominada Desktop Sigmanet Comunicação Multimídia Ltda.)
Notas explicativas às demonstrações financeiras individuais e consolidadas
31 de dezembro de 2020
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

A Administração da Companhia acredita que, com base nos elementos existentes na data base destas
demonstrações financeiras, a provisão para riscos trabalhistas e cíveis, são suficientes para cobrir eventuais
perdas com processos administrativos e judiciais, conforme apresentado a seguir:
17.1. Processos com risco de perda provável
A Companhia responde por processos judiciais e administrativos de natureza cível e trabalhista, perante
diferentes tribunais. A Administração da Companhia, baseada na opinião de seus assessores legais e outras
evidências, constituiu provisão para aquelas demandas cujo desfecho desfavorável é considerado provável.
Está apresentado a seguir quadro sumário das contingências prováveis:

Contingências trabalhistas (i)
Contingências cíveis

Consolidado
31/12/2020
342
6
348

Controladora
31/12/2020
264
6
270

Consolidado e Controladora
31/12/2019
31/12/2018
15
5
20
-

(i) O aumento da provisão de contingências trabalhistas ocorreu em função de novas provisões prováveis
oriundas das aquisições das empresas ISSO e Netell, no qual Administração detém garantia de 100% dos
montantes que possam ser realizados.
A seguir é apresentada a movimentação das provisões para contingências:
Consolidado
220
(200)
20
348
(20)
348

Saldo em 1 de janeiro de 2018
Adições
Baixas
Saldo em 31 de dezembro de 2018
Adições
Baixas
Saldo em 31 de dezembro de 2019
Adições
Baixas
Saldo em 31 de dezembro de 2020

Controladora
220
(200)
20
270
(20)
270

17.2. Processos com risco de perda possível
Os valores em risco dos processos cujos desfechos são considerados possíveis por seus assessores jurídicos e
que são individualmente não relevantes, podem ser assim resumidos:

Contingências trabalhistas
Contingências cíveis

Consolidado

Controladora

31/12/2020
3.050
200
3.250

31/12/2020
3.050
200
3.250
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2.141
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2.161
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17.3. Ativos contingentes
Em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018, a Companhia não possui ativos contingentes contabilizados.
Exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS
Em 13 de julho de 2017, a Companhia ajuizou processo judicial ativo pleiteando a exclusão de ICMS na base
de PIS e COFINS que ainda não possui trânsito em julgado e que por este motivo não atende os critérios para
reconhecimento dos créditos ativos. Com base no último levantamento efetuado pelos assessores fiscais da
Companhia, o valor da causa atualizado é de R$ 1.997 em 31 de dezembro de 2020 (R$ 1.917 em 31 de
dezembro de 2019 e R$ 1.840 em 31 de dezembro de 2018).
18. Partes relacionadas

18.1. Saldos e operações
Transações com partes relacionadas:
Em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018 os saldos em aberto são apresentados a seguir:
As empresas apresentadas no quadro abaixo são consideradas partes relacionadas, uma vez que que pertencem
aos sócios da Companhia.
Consolidado e controladora
31/12/2020
Parte relacionada (i)

Passivo
Circulante

DJM2 Consultoria e Participações Ltda.
H.I.G Capital
Dino Magic Administradora de Bens e Partic. Ltda.
Vortex Administradora de Bens e Participações Ltda.
Outras pessoas físicas
Total

(1.126)
(1.126)

Não circulante
(6.604)
(6.604)

Resultado
Outras despesas
operacionais
(458)
(1.485)
(93)
(20)
(2.056)

31/12/2019
Resultado
Gerais e
Circulante
adminsitrativas
(1.662)
(61)
(18)
(1.662)
(79)

Parte relacionada (i)

Passivo

DIS Provedor de Serviços de Conexão Internet Ltda.
Dino Magic Administradora de Bens e Partic. Ltda.
Vortex Administradora de Bens e Participações Ltda.
Total
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Parte relacionada (i)

31/12/2018
Passivo

Ativo

DIS Provedor de Serviços de Conexão Internet Ltda.
Sigmabbs comercio e informação por teleprocessamento Ltda.
Dino Magic Administradora de Bens e Partic. Ltda.
Vortex Administradora de Bens e Participações Ltda.
Outras pessoas físicas
Total

Não circulante
31
710
741

Circulante
(508)
(508)

Resultado
Gerais e
adminsitrativas
(49)
(11)
(125)
(185)

(i) Os saldos das operações com partes relacionadas não possuem vencimento predeterminado e não estão
sujeitos a encargos financeiros. As operações mantidas com partes relacionadas representam, principalmente,
serviços que envolvem a administração e gestão organizacional da Companhia.
18.2. Remuneração do pessoal-chave da Administração
Em 31 de dezembro de 2020, foram considerados como pessoal-chave da Administração os diretores
estatutários. A remuneração paga foi de R$ 1.696 (R$ 146 em 31 de dezembro de 2019 e R$ 146 em 31 de
dezembro de 2018). Os benefícios de curto prazo incluem salários, férias, bônus, encargos sociais e benefícios
indiretos que incluem, assistência médica, seguro de vida, entre outros.
19. Patrimônio líquido

(a) Capital social
Em 31 de dezembro de 2020 o capital social subscrito e totalmente integralizado da Companhia é de R$ 28.249
(R$ 14.045 em 31 de dezembro de 2019 e R$ 12.156 em 31 dezembro de 2018) quotas com valor nominal de
R$ 1,00 (um real) cada, totalmente subscrito e integralizado. As composições das ações são apresentadas a
seguir:

DSN Participações S.A
Outras pessoas físicas

31/12/2020
28.249.338
-

31/12/2019
14.045.824
4

31/12/2018
12.155.595
4

% em 31/12/2020
100%
0%

28.249.338

14.045.824

12.155.595

100%

31/12/2020

Ações ordinárias
31/12/2019

31/12/2018

Em 1º de janeiro
Emitidas e pagas em dinheiro
Emitidas em combinação de negócios

14.045
10.529
3.675

12.156
1.889

2.417
9.739
-

Emitidas em 31 de dezembro - totalmente integralizadas

28.249

14.045

12.156

Em milhares de ações

Autorizadas - valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada ação.
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Aumentos de capital
Em 1 de abril de 2018, conforme deliberação em reunião de sócios quotistas foi aprovado aumento de capital
no montante 9.739 quotas valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, totalmente subscrito e integralizado,
através de conversão de adiantamento para futuro aumento de capital.
Em 21 de janeiro de 2019, conforme deliberação em reunião de sócios quotistas foi aprovado aumento de
capital no montante de 1.889 quotas com valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, totalmente subscrito e
integralizado. O referido ocorreu mediante incorporação da investida SigmaBBS. Maiores detalhes estão
evidenciados na Nota Explicativa Nº 4.
Em 20 de fevereiro de 2020, deliberação em reunião de sócios quotistas foi aprovado aumento de capital no
montante de 10.529 quotas valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, totalmente subscrito e integralizado,
através de conversão de adiantamento para futuro aumento de capital.
Em 30 de maio de 2020, conforme deliberação em reunião de sócios quotistas foi aprovado aumento de capital
no montante de 3.676 com valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, totalmente subscrito e integralizado. O
referido ocorreu mediante incorporação da investida DIS. Maiores detalhes estão evidenciados na Nota
Explicativa Nº 4.
(b) Reserva legal
Constituída ao percentual de 5% (um por cento) sobre o lucro líquido da Companhia, conforme os termos da
legislação societária. Será constituída obrigatoriamente pela Companhia, até que seu valor atinja 20% do
capital social realizado, quando então deixará de ser acrescida, ou poderá, a critério da Companhia, deixar
de receber créditos, quando o saldo desta reserva, somado ao montante da reserva de capital, atingir 30% do
capital social.
Em 31 de dezembro de 2020 a Companhia destinou o montante de R$ 1.341. Em 31 de dezembro de 2019 e
2018 a Companhia não destinou saldos para a reserva legal.
(c) Reserva de retenção de lucros
Estabelecida pelo artigo 196 da Lei das Sociedades por Ações, a assembleia geral poderá ad referendum, por
proposta dos órgãos da administração, deliberar reter parcela do lucro líquido do exercício prevista em
orçamento de capital por ela previamente aprovado.
(d) Dividendos
Conforme disposição estatutária e legislação societária, aos acionistas estão assegurados dividendos e/ou juros
sobre o capital próprio, que somados correspondam, no mínimo, a 25% do lucro líquido do exercício da
Companhia, ajustado nos termos da Lei das Sociedades por Ações.
Em 31 de dezembro de 2020 a Companhia destinou dividendos no montante de R$ 255. (R$ 2.699 em 31 de
dezembro 2019 e R$ 1.012 em 31 de dezembro de 2018).
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(e) Resultado por ação
Resultado básico e diluído por ação
O lucro básico por ação é calculado mediante a divisão do lucro líquido atribuível aos acionistas da Companhia,
pela quantidade média ponderada de ações ordinárias emitidas durante o exercício, excluindo as ações
ordinárias compradas pela Companhia e mantidas como ações em tesouraria.
O lucro diluído por ação é calculado mediante o ajuste da quantidade média ponderada de ações ordinárias em
circulação, para presumir a conversão de todas as ações ordinárias potenciais diluídas. A Companhia não
possui potencial instrumento diluidor nos exercícios acima, desta forma o resultado diluído por ação é igual
ao resultado básico por ação.
Resultado básico e diluído por ação - Após
desdobramento

31/12/2020
Ordinárias

31/12/2019
Ordinárias

31/12/2018
Ordinárias

Lucro atribuível aos acionistas

26.825

21.831

6.073

Quantidade de ações (em milhares) - média ponderada

50.532

27.872

19.455

0,53

0,78

0,31

Resultado básico e diluído por ação – Em reais

Em 13 de maio de 2021, conforme divulgado na nota 26 dos eventos subsequentes, a ata da Assembleia Geral
Extraordinária, aprovou o desdobramento das ações, na proporção de 1 ação para 2 ações, sendo o capital
social representado por 56.498 ações (28.249 ações antes do desdobramento), ajustando retrospectivamente o
cálculo do lucro básico por lote de mil ações com base no CPC 41/IAS 33.
31/12/2020

31/12/2019

31/12/2018

Ordinárias

Ordinárias

Ordinárias

Quantidade de ações antes do desdobramento

28.249

14.045

12.156

Quantidade de ações pós desdobramento

56.499

28.090

24.311

Quantidade total de ações:

Média ponderada:
Média ponderada antes do desdobramento

25.266

13.936

9.728

Média ponderada pós desdobramento

50.532

27.872

19.455
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20. Imposto de renda e contribuição social

20.1. Passivo

Imposto de renda
Contribuição social

Consolidado
31/12/2020
1.772
660
2.432

Controladora
31/12/2020
1.653
615
2.268

Consolidado e Controladora
31/12/2019
31/12/2018
523
189
712
-

20.2. Resultado
Reconciliação da receita (despesa) de imposto de renda e da contribuição social

Lucro antes do imposto de renda e
contribuição social
Imposto utilizando a alíquota vigente
Multas
Outras despesas não dedutíveis
Resultado de equivalência patrimonial
Outras
Total de despesa de IR e CS
Alíquota efetiva

Consolidado

Controladora

31/12/2020

31/12/2020

31/12/2019

31/12/2018

39.320

39.388

28.901

4.479

(13.369)

(13.392)

(9.826)

(1.523)

16

16

9

247

1.104

1.104

386

5

-

(119)

-

-

(478)

(172)

2.360

2.866

(12.727)

(12.563)

(7.071)

1.595

32%

32%

24%

36%
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A seguir é apresentada a composição do imposto de renda e contribuição social diferidos:
Consolidado
31/12/2020

Controladora
31/12/2020

944
90
526
(2.818)
(1.258)

944
90
526
1.560

Imposto de renda e contribuição social diferido ativo
Provisão para devedores duvidosos
Diferimento das despesas de comissões
Provisão participações nos lucros
Amortização de intangíveis

Consolidado e Controladora
31/12/2019
31/12/2018
381
688
1.069

1.517
179
1.696

A realização dos impostos diferidos é apresentada a seguir:

2021
2022
2023
2024
Total (*)

Consolidado
31/12/2020
(351)
(351)
(351)
(205)
(1.258)

Controladora
31/12/2020
435
435
435
255
1.560

Consolidado e Controladora
31/12/2019
31/12/2018
298
473
298
473
298
473
175
277
1.069
1.696

21. Receita líquida de serviços

A conciliação entre a receita bruta de serviços e a receita líquida de serviços é apresentada a seguir:

Receita bruta de serviços
Outras receitas
ICMS
COFINS
PIS
Outros impostos incidentes
Receita líquida de serviços

Consolidado
31/12/2020
210.837
730

Controladora
31/12/2020
206.832
730

(33.608)
(7.550)
(1.616)
(1.707)
167.086

(32.826)
(7.460)
(1.608)
(1.503)
164.165
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22. Custos e despesas por natureza

A Companhia apresenta a demonstração do resultado utilizando a classificação das suas despesas e custos com
base em sua função. Abaixo segue a conciliação para a apresentação de acordo com sua natureza:

Despesas com pessoal
Serviços de terceiros
Depreciação e amortização

Consolidado

Controladora

31/12/2020

31/12/2020

31/12/2019

31/12/2018

(32.441)

(32.208)

(21.115)

(15.148)

(9.615)

(8.512)

(17.687)

(14.223)

(20.837)

(20.630)

(12.846)

(7.517)

Amortização - direito de uso

Consolidado e Controladora

(894)

(827)

(539)

-

(11.053)

(11.053)

-

-

Interconexão e meios de conexão

(9.515)

(9.405)

(5.003)

(4.340)

Aluguéis e seguros

(5.149)

(4.817)

(3.252)

(2.970)

Multas de ICMS (i)

-

-

-

(4.166)

(1.066)

(1.042)

(1.037)

(771)

(15.167)

(15.035)

(8.729)

(7.048)

Honorários de especialistas em serviços

Energia elétrica
Perda por redução ao valor recuperável de contas a
receber
Publicidade e propaganda

(2.657)

(2.655)

(182)

(253)

Veículos

(2.375)

(2.360)

(1.526)

(1.129)

Outras receitas (despesas)

(8.803)

(8.667)

(7.831)

3.521

(119.572)

(117.211)

(79.747)

(54.044)

Custos dos serviços prestados

(54.343)

(53.457)

(48.908)

(35.287)

Gerais e administrativas

(35.211)

(33.792)

(13.157)

(16.471)

Despesas comerciais
Perda por redução ao valor recuperável de contas a
b
Outras receitas (despesas), líquidas

(11.060)

(11.057)

(4.014)

(2.046)

(15.167)

(15.035)

(8.729)

(7.048)

(i)

(3.791)

(3.870)

(4.939)

6.808

(119.572)

(117.211)

(79.747)

(54.044)

A Companhia foi parte solidária em processo na esfera tributária, de âmbito estadual, referente a
impostos não recolhidos sobre circulação de mercadorias.
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23. Resultado financeiro, líquido
Consolidado
31/12/2020

Controladora
31/12/2020

3.404
2.666
591
90
57

3.381
2.645
588
90
58

2.582
2.007
489
37
49

1.798
1.598
153
47
-

Despesas financeiras
Juros passivos
Multas e juros sobre impostos
Variação cambial passiva
Outras despesas financeiras

(11.598)
(9.785)
(71)
(558)
(1.184)

(11.298)
(9.670)
(71)
(558)
(999)

(7.544)
(6.463)
(42)
(183)
(856)

(9.841)
(3.562)
(5.685)
(320)
(274)

Resultado financeiro, líquido

(8.194)

(7.917)

(4.962)

(8.043)

Receitas financeiras
Juros ativos
Rendimentos sobre aplicações financeiras
Variação cambial ativa
Descontos obtidos

Consolidado e Controladora
31/12/2019
31/12/2018

24. Gestão de risco financeiro

A Companhia pode estar exposta aos seguintes riscos de acordo com a sua atividade:
x Risco de crédito;
x Risco de liquidez;
x Risco de mercado; e
x Gestão de capital.
Esta nota apresenta informações sobre a exposição da Companhia aos riscos mencionados, os objetivos da
Companhia, políticas para seu gerenciamento de risco, e o gerenciamento de capital da Companhia.
I)

Risco de crédito

O risco de crédito da Companhia se caracteriza pelo não cumprimento, por um cliente ou uma contraparte em
um instrumento financeiro, de suas obrigações contratuais.
A Companhia é um provedor de internet focado na prestação de serviços de telefonia fixa, internet banda larga
e televisão por assinatura em nível nacional.
As operações da Companhia são compostas na sua grande maioria por clientes pessoas físicas, mediante a
cobrança por boleto bancário, cartões de crédito e crédito em conta. Dado o ticket médio baixo, a carteira de
cliente é pulverizada sem risco concentrado em nenhum cliente.
A Companhia monitora sua carteira de recebíveis periodicamente e o departamento de operações financeiras
e departamento jurídico são ativos nas negociações junto aos devedores. Além disso a Companhia tem como
obrigação avaliar os riscos das contrapartes e busca diversificar a exposição periodicamente.
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A administração considera que a exposição máxima ao risco de crédito de seus ativos financeiros está
representada pelos saldos de contas a receber registrados no balanço patrimonial da Companhia.
Adicionalmente, as aplicações financeiras da Companhia são alocadas em instituições financeiras com
reconhecido rating nacional determinado pelas principais agências de classificação de risco, sendo elas:
Fichratings, Moody’s e Standard&Poors.
Com relação as aplicações financeiras e títulos de valores mobiliários a Companhia possui uma política de
investimento com o objetivo de estabelecer diretrizes para gestão do caixa e minimizar riscos. De acordo com
esta política, a Companhia realiza aplicações conservadoras, sendo permitido aplicar em fundo de investimento
classificados como de baixo risco de mercado, Certificado de Depósito Bancário - CDB e operações
compromissadas. A gestão do caixa da Companhia é direcionada de modo a assegurar o cumprimento dos
riscos abaixo descritos:
x As aplicações são alocadas em instituições financeiras com reconhecido rating nacional determinado pelas

principais agências de classificação de risco; e
x A Companhia deve manter 100% do total do seu caixa em aplicações que garantam uma liquidez de curto

prazo (até 30 dias), de forma a garantir o cumprimento satisfatório de suas obrigações em situações correntes
e de stress.
II)

Risco de liquidez

As decisões de investimentos são tomadas a luz dos impactos dos mesmos nos fluxos de caixa de curto prazo
(até 12 meses). A diretriz da Companhia é trabalhar com premissas de saldos mínimos de caixa, que variam
conforme o cronograma de investimentos e de cobertura financeira das obrigações, mitigando assim o risco
liquidez. Para financiar a expansão de suas operações, a Companhia busca estruturar junto ao mercado
financeiro operações de financiamento de longo prazo, de modo a alinhá-la ao fluxo de caixa esperado.
A seguir estão os vencimentos contratuais dos passivos financeiros incluindo pagamento de juros estimados e
excluindo, se houver, o impacto da negociação de moedas pela posição líquida.
Controladora
31 de dezembro de 2020

Passivos financeiros não derivativos
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Passivo de arrendamento

Fluxo de
caixa
contratual

6 meses ou
menos

41.215
188.363
6.486

41.215
224.256
8.028

41.215
12.315
316

19.042
736

42.200
1.089

150.699
5.887

236.064

273.499

53.846

19.778

43.289

156.586

Valor
contábil
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Consolidado
31 de dezembro de 2020

Passivos financeiros não derivativos
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Passivo de arrendamento

Fluxo de
caixa
contratual

6 meses ou
menos

43.239
201.919
8.984

43.239
238.169
8.028

43.239
12.945
316

20.675
736

44.578
1.089

159.971
5.887

254.142

289.436

56.500

21.411

45.667

165.858

Valor
contábil

06-12
meses

01-02 anos

02-05 anos

Consolidado e Controladora
31 de dezembro de 2019

Passivos financeiros não derivativos
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Passivo de arrendamento

Fluxo de
caixa
contratual

6 meses ou
menos

10.814
35.838
4.474

10.814
51.851
7.074

10.118
15.917
219

696
6.408
512

12.636
799

16.890
5.544

51.126

69.739

26.254

7.616

13.435

22.434

Valor
contábil

06-12
meses

01-02 anos

02-05 anos

Controladora
31 de dezembro de 2018

Passivos financeiros não derivativos
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos

Fluxo de
caixa
contratual

6 meses ou
menos

4.076
28.042

4.076
33.809

3.427
6.633

649
6.701

8.761

11.714

32.118

37.885

10.060

7.350

8.761

11.714

Valor
contábil

06-12
meses

01-02 anos

III) Risco de mercado
O Risco de Mercado é dividido em Risco Cambial, Risco de Taxa de Juros e Risco de Valor Justo.
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a)

Risco cambial

As transações de recebimentos e pagamentos realizadas em moeda estrangeira não são materiais, assim a
exposição a este risco de forma direta é minimizada. A Companhia possui ativos e passivos sujeitos à variação
de moeda estrangeira e que estão apresentados no quadro a seguir:

Operação

Fornecedores estrangeiros

Variável de
risco

USD

Valor
contábil

Consolidado e controladora
Cenário
Cenário I
Cenário III
II
(provável)
(+50%)
(+25%)

(1.964)

(1.943)

(2.428)

(2.914)

21

(464)

(950)

Impacto no resultado antes dos impostos

Cenário I
Provável

Indexador

USD

b)

Cenário II
(+25%)

5,14

6,43

Cenário III
(+50%)
7,71

Risco de taxa de juros

Consolidado

Valor contábil
Controladora

Consolidado e Controladora

31/12/2020

31/12/2020

31/12/2019

31/12/2018

Caixa e equivalentes de caixa (i)

41.331

39.309

8.069

4.050

Aplicação financeira

26.711

26.711

5.351

1.363

Ativos financeiros

68.042

66.020

13.420

5.413

Passivo de arrendamento

(8.984)

(6.486)

(4.474)

-

Empréstimos e financiamentos

(201.919)

(188.363)

(35.838)

(28.042)

Passivos financeiros

(201.919)

(188.363)

(35.838)

(28.042)

(133.877)

(122.343)

(22.418)

(22.629)

Instrumentos financeiros de taxa juros
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(i) Os montantes apresentados contemplam os saldos de aplicações financeiras de liquidez imediata, que
podem ser analisados em maiores detalhes na Nota explicativa 5.
Análise de sensibilidade de taxa de juros
Conforme disposto no CPC 40 / IFRS 7 que aborda sobre os Instrumentos Financeiros: Reconhecimento,
Mensuração e Evidenciação, a Companhia deve divulgar quadro demonstrativo de análise de sensibilidade
para os riscos de mercado considerados relevantes pela administração, originado por instrumentos financeiros,
ao qual a Companhia esteja exposta na data de encerramento de cada exercício, incluídas todas as operações
com instrumentos financeiros derivativos.
Ativos financeiros
Os títulos e valores mobiliários estão concentrados em investimentos pós-fixados atrelados à variação do CDI.
Passivos financeiros (exposição por tipo de risco)
Para cálculo da análise de sensibilidade a projeção anual das variáveis de risco foi feita com base na projeção
de taxa de mercado, disponibilizada pelo Banco Central do Brasil por meio do relatório focus. O cenário
provável é o cenário trabalhado pela Administração e pode ser entendido como saldo estimado dos
empréstimos e financiamentos ao final do exercício atual. Nos cenários II e III foram sensibilizadas as
respectivas variáveis de risco em 25% e 50%.
As tabelas a seguir demonstram a análise de sensibilidade da administração da Companhia e o efeito caixa das
operações em aberto em 31 de dezembro de 2020, assim como os valores dos indexadores utilizados nas
projeções.
Operação

Variável de
risco

Valor
contábil

Cenário I
(provável)

Cenário II
(+25%)

Consolidado
Cenário III
(+50%)

Caixa e equivalentes de caixa
Aplicação financeira

CDI
CDI

41.331
26.711

42.364
27.379

42.623
27.546

42.881
27.713

Passivo de arrendamento

CDI

(8.984)

(9.209)

(9.265)

(9.321)

Empréstimos e financiamentos

CDI

(201.919)

(206.967)

(208.229)

(209.491)

(3.572)

(4.464)

(5.357)

Impacto no resultado antes dos impostos
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Operação

Variável de
risco

Valor
contábil

Cenário I
(provável)

Cenário II
(+25%)

Controladora
Cenário III
(+50%)

Caixa e equivalentes de caixa

CDI

39.309

40.292

40.537

40.783

Aplicação financeira

CDI

26.711

27.379

27.546

27.713

Passivo de arrendamento

CDI

(6.486)

(6.648)

(6.689)

(6.729)

Empréstimos e financiamentos

CDI

(188.363)

(193.072)

(194.249)

(195.427)

(3.220)

(4.026)

(4.831)

Impacto no resultado antes dos impostos

Cenário I
Provável

Indexador
CDI

2,50%

2020
Cenário II
(+25%)
3,13%

Cenário III
(+50%)
3,75%

Para cada cenário foi calculada a despesa financeira bruta não levando em consideração incidência de tributos
e o fluxo de vencimentos de cada contrato programado para 2020. A data base utilizada foi 31 de dezembro de
2020 projetando os índices até 31 de dezembro de 2021 e verificando a sensibilidade destes em cada cenário
no exercício atual.
c)

Determinação do valor justo

A administração considera que ativos e passivos financeiros apresentam valor contábil próximo ao valor justo.
Os valores justos dos ativos e passivos financeiros, juntamente com os valores contábeis apresentados no
balanço patrimonial, são os seguintes:
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Consolidado
31/12/2020

Controladora
31/12/2020

Consolidado e Controladora
31/12/2019
31/12/2018

Instrumentos

Classificações dos
instrumentos
financeiros

Valor
Contábil

Valor
Justo

Valor
Contábil

Valor
Justo

Valor
Contábil

Valor
Justo

Valor
Contábil

Valor
Justo

Caixa e equivalentes de
caixa

Custo amortizado

41.331

41.331

39.309

39.309

8.069

8.069

4.050

4.050

Aplicação financeira
Contas a receber de
clientes
Contas a receber - Partes
relacionadas
Outros ativos

Custo amortizado

26.711

26.711

26.711

26.711

5.351

5.351

1.363

1.363

Custo amortizado

29.254

29.254

27.728

27.728

19.557

19.557

13.395

13.395

Custo amortizado
Custo amortizado

7.674

7.674

7.376

7.376

3.129

3.129

741
852

741
852

Fornecedores

Custo amortizado

(43.239)

(43.239)

(41.215)

(41.215)

(10.814)

(10.814)

(4.076)

(4.076)

Passivo de arrendamento
Empréstimos e
financiamentos
Fornecedores - Partes
relacionadas

Custo amortizado

(8.984)

(8.984)

(6.486)

(6.486)

(4.474)

(4.474)

-

-

Custo amortizado

(201.919)

(201.539)

(188.363)

(188.066)

(35.838)

(35.326)

(28.042)

(28.058)

Custo amortizado

(7.730)

(7.730)

(7.730)

(7.730)

(1.662)

(1.662)

(508)

(508)

Outras obrigações

Custo amortizado

(5.002)

(5.002)

(4.139)

(4.139)

(815)

(815)

(666)

(666)

(161.904)

(161.524)

(146.809)

(146.512)

(17.497)

(16.985)

(12.891)

(12.907)

Hierarquia de valor justo
A tabela abaixo apresenta os instrumentos financeiros registrados pelo valor justo, utilizando um método de
avaliação.
Os diferentes níveis foram definidos como a seguir:
x
x
x

Nível 1 - Preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos idênticos;
Nível 2 - Inputs, exceto preços cotados, incluídas no Nível 1 que são observáveis para o ativo ou passivo,
diretamente (preços) ou indiretamente (derivado de preços); e
Nível 3 - Premissas, para o ativo ou passivo, que não são baseadas em dados observáveis de mercado (inputs
não observáveis).
Consolidado e controladora
Nível 3
Total

Nível 1

Nível 2

-

26.711

-

26.711

-

26.711

-

26.711

31 de dezembro de 2020
Ativos financeiros designados pelo valor justo
por meio de resultado
Aplicações financeiras
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Consolidado e controladora
Nível 3
Total

Nível 1

Nível 2

-

5.351

-

5.351

-

5.351

-

5.351

Nível 1

Nível 2

-

1.363

-

1.363

-

1.363

-

1.363

31 de dezembro de 2019
Ativos financeiros designados pelo valor justo
por meio de resultado
Aplicações financeiras

31 de dezembro de 2018
Ativos financeiros designados pelo valor justo
por meio de resultado
Aplicações financeiras

Consolidado e controladora
Nível 3
Total

Não houve transferência entre os níveis 1, 2 e 3 durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2020, 2019 e
2018.
A Companhia não possuía em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018 instrumentos financeiros de nível 1 e 3 e
passivos financeiros mensurados ao valor justo.
Critérios e premissas utilizadas no cálculo do valor justo
Os valores justos estimados dos instrumentos financeiros ativos e passivos da Companhia foram apurados
conforme descrito abaixo. A Companhia não atua no mercado de derivativos, assim como não há outros
instrumentos financeiros derivativos registrados em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018.
O valor justo foi estimado na data do balanço, baseado em "informações relevantes de mercado". As mudanças
nas premissas podem afetar as estimativas apresentadas.
IV) Gestão de capital
Os objetivos da Companhia ao administrar seu capital são de salvaguardar a capacidade de sua continuidade
para oferecer retorno aos acionistas e benefícios às outras partes interessadas, além de manter uma estrutura
de capital ideal para reduzir esse custo.
A Companhia monitora a estrutura de capital com base no índice de alavancagem financeira. Esse índice
corresponde dívida líquida expressa como percentual do capital total. Os índices de alavancagem financeira
em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018 podem ser assim sumarizados.
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Consolidado
31/12/2020

Controladora
31/12/2020

Dívida (a)
Caixa e equivalentes de caixa
Aplicação financeira

(201.919)
54.941
26.711

(188.363)
42.678
26.711

(35.838)
8.560
5.351

(28.042)
4.180
1.363

Dívida líquida
Patrimônio líquido (b)

(120.267)
114.387

(118.974)
114.387

(21.927)
63.601

(22.499)
35.924

105%

104%

34%

63%

Índice de endividamento líquido

Consolidado e Controladora
31/12/2019
31/12/2018

(a) A dívida é definida como empréstimos e financiamentos classificados no circulante e não circulante,
conforme detalhado nas Nota 14 respectivamente.
(b)

O patrimônio líquido inclui todo o capital e as reservas da Companhia, gerenciados como capital.

25.

Informações por segmento

Segmentos operacionais são definidos como componentes de um negócio para os quais informações
financeiras segmentadas estão disponíveis e são avaliadas pelo diretor presidente na definição sobre como
alocar recursos para um segmento individual e na avaliação do desempenho do segmento.
A conclusão da Administração é de que a Companhia opera em um único segmento operacional, tendo em
vista que:
(i)

Todas as decisões dos administradores e gestores são tomadas com base em informações consolidadas;

(ii) O objetivo da Companhia é de prover aos seus clientes, serviços de telecomunicação; e
(iii) Todas as decisões estratégicas, financeiro, compras, investimentos e aplicação de recursos são efetuadas
em bases consolidadas.
26. Eventos subsequentes

Aquisição de participação societária com obtenção de controle da Netion soluções em Internet Via Rádio
Ltda. (“Netion”)
Em 03 de março de 2021, a Companhia celebrou contrato de Compra e Venda de Quotas e Outras Avenças
para aquisição de 706.266 (setecentos e seis mil, duzentos e seiscentos seis) quotas da Netion pelo preço de
aquisição no montante de R$ 4.956, gerando menos-valia de imobilizado de R$ 283, menos-valia de carteira
de clientes de R$ 551 e ágio por rentabilidade futura de R$ 12.272.
A Companhia realizou a aquisição da participação societária para continuar seu plano de expansão regional e
acrescentar a gama de serviços no segmento de telecomunicações.
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A Companhia mensurou a aquisição ao valor justo, que foi avaliada no total de (R$ 8.221), conforme disposto
no quadro a seguir:
Resumo da operação

Valor

Patrimônio líquido inicial
Ajuste a valor justo do imobilizado
(-) IRPJ e CSLL diferidos sobre o ajuste do valor justo do imobilizado
Valor justo dos relacionamentos com clientes
(-) IRPJ e CSLL diferidos sobre o ajuste do valor justo dos relacionamentos com clientes
Ativos de indenizações
Provisões para contingências

(7.386)
(429)
146
(835)
284
574
(574)

Ativos adquiridos e passivos assumidos

(8.221)

Preço de aquisição (ii)
Ativos adquiridos e passivos assumidos
Participação de não controldores
Ágio por rentabilidade futura gerado (i)

4.650
(8.221)
(599)
12.272

(i) Valor gerado da diferença de alocação do preço pago entre a menos-valia dos ativos intangíveis
identificados (carteira de clientes) e menos-valia de imobilizado.
(ii) O preço de aquisição (R$ 4.956) para determinação de contraprestação transferida é ajustado ao valor
presente na data da transação por 100% do CDI, de acordo com a expectativa de pagamento das respectivas
parcelas futuras (R$ 4.650).
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O quadro abaixo demonstra os valores de registros de livros contábeis na data de aquisição:
Ativo

28/02/2021

Caixa e equivalente de caixa

107

Contas a receber de clientes

2.019

Contas a receber – Partes relacionadas

0

Impostos a recuperar

260

Outros ativos

110

Total do ativo circulante

2.497

Não circulante
Imobilizado
Intangível

Passivo e passivo a descoberto
Empréstimos e financiamentos

859

Fornecedores

2.022

Imposto de renda e contribuição social

3.808

Obrigações sociais e trabalhistas

2.344

Obrigações tributárias

4.462

Outras obrigações

1.314

Total do passivo circulante

14.809

Não circulante
14.993
2.504

Empréstimos e financiamentos
Parcelamentos tributários
Outras obrigações

Total do ativo não circulante

28/02/2021

Circulante

Circulante

17.497

Total do passivo não circulante

412
11.326
833
12.571

Passivo a descoberto
Capital social
Prejuízos acumulados

Total do Ativo

19.994

762
(8.148)

Total do passivo a descoberto

(7.386)

Total do passivo e do passivo a descoberto

19.994

O valor justo da contraprestação transferida da Netion na data da aquisição é apresentado a seguir:
A aquisição da Netion ocorre através de 3 formatos de pagamento: (i) Pagamento à vista em 4 de março de
2021 do valor de R$ 2.500 (ii) Parcela Diferida no valor de R$ 1.456, a qual será paga preferencialmente
através de integralizações de capital em nome dos acionistas vendedores (minoritários) ou, caso a Companhia
opte por não fazer os aportes, diretamente aos acionistas vendedores. Na forma do aporte capital, a Companhia
realizará até o montante de R$ 20.000, de forma que a parcela devida aos vendedores no montante de R$ 1.456,
correspondente aos 7,28% de participação seja integralmente liquidada. (iii) Earn-Out de R$ 1.000 com
previsão de pagamento conforme tabela a seguir:

84

312

Desktop Sigmanet Comunicação Multimídia S.A.
(anteriormente denominada Desktop Sigmanet Comunicação Multimídia Ltda.)
Notas explicativas às demonstrações financeiras individuais e consolidadas
31 de dezembro de 2020
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

J

Data da
parcela

Aportes de
capital

Valor do
contrato

Fator de
correção

Valor
Valor
nominal
justo
da parcela da parcela

Preço base da aquisição
Earn-out
Preço base

03/03/2021
2/28/2023

3.956
1
4.956

1ª parcela - Preço de aquisição

03/04/2021

2.500

à vista

2.500

2.499

Aporte 1 - Parcela diferida

12/31/2021

10.500

765

100% da taxa DI

777

712

Aporte 2 - Parcela diferida

03/03/2022

1.500

109

100% da taxa DI

111

100

Aporte 3 - Parcela diferida

03/03/2023

1.500

109

100% da taxa DI

113

92

Aporte 4 - Parcela diferida

03/03/2024

1.500

109

100% da taxa DI

115

84

Aporte 5 - Parcela diferida

03/03/2025

1.500

109

100% da taxa DI

118

77

Total previsto da parcela diferida
Parcela diferida em até 5 anos

31/07/2013

3.500
20.000

255
1.456

267
1.501

207
1.271

Parcela 1 - Earn-out

2/28/2022

500

100% da taxa DI

509

459

Parcela 2 - Earn-out
Earn-out
Valor justo do preço total

2/28/2023

500
1.000
4.956

100% da taxa DI

519
1,028
5.029

421
879
4.650

(*) Considerando o WACC de 11,4%.
Para o mês findo em 31 de março de 2021, a Netion contribuiu com receita de R$ 2.199 e de R$ 291 para a
consolidação da Companhia. Se a aquisição tivesse ocorrido em 1º de janeiro de 2021, a administração estima
que a receita consolidada teria sido aumentada em R$ 6.300 e o prejuízo consolidado do período teria sido
reduzido em (R$ 688). Na determinação destes valores, a gestão assumiu que os ajustes de valor justo,
determinados provisoriamente na data de aquisição teriam sido os mesmos se a aquisição tivesse ocorrido em
1 de janeiro de 2021.
1° Emissão de debêntures – Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Em 26 de março de 2021, foi firmado Instrumento particular de escritura da 1° (primeira) emissão de 194.000
(cento e noventa e quatro mil) debêntures simples pelo valor unitário de R$ 1.000 (hum mil reais), não
conversíveis em ações, da espécie quirografária, a ser convolada da espécie de garantia real, em série única,
para distribuição pública com esforços restritos da Companhia e com vencimento de 6 (seis) anos, contados
da data de emissão, com remuneração de CDI + spread 3,60%, vencendo, portanto, em 30 de março de 2027.
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Incorporação da DSN Participações S.A, Santo Cristo Participações S.A. e Deodoro Participações S.A.
Em 31 de março de 2021, a Desktop realizou a incorporação reversa de sua controladora direta DSN
Participações S.A. (“DSN”), em razão de projeto de reestruturação das atividades da DSN que visava trazer
maior eficiência e organização dos ativos e passivos da DSN e seus acionistas. O patrimônio líquido e o acervo
líquido incorporado pela Desktop foram avaliados por peritos que emitiram laudo de avaliação na data-base
de 31 de dezembro de 2020. O aumento de capital na Desktop foi de R$ 4.332 sem alteração no número de
ações total.
Também em 31 de março de 2021, a Desktop realizou incorporação reversa de suas acionistas Santo Cristo
Participações S.A. (“Santo Cristo”) e Deodoro Participações S.A. (“Deodoro”). As incorporações se deram de
forma a simplificar a estrutura acionária da Desktop e a otimizar custos em sua gestão. O patrimônio líquido
da Santo Cristo e da Deodoro foi avaliado por peritos que emitiram laudo de avaliação na data-base de 31 de
dezembro de 2020. Em função das duas incorporações reversas, o capital social da Desktop aumentou em R$
21.698, sem a emissão de novas ações. A totalidade de ações da Desktop que eram detidas pela Deodoro
passaram a ser detidas pelo acionista controlador final da Deodoro. Diante dos fatos citados anteriormente, a
Desktop passou a ter como novo controlador Makalu Brasil Partners I – Fundo de Investimento em
Participações (“Makalu”).
A seguir está apresentado o balanço patrimonial de incorporação da DSN:
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Aplicações financeiras
Impostos a recuperar
Outros ativos
Total do ativo circulante

31/12/2020
4.285
35
17
4.337

Não circulante
Investimentos

89.287

Total do ativo não circulante

89.287

Total do Ativo

93.624
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Passivo e patrimônio líquido
Circulante
Obrigações fiscais

Total do passivo circulante

31/12/2020
6

6

Patrimônio líquido
Capital social
Reserva de lucros
Prejuízos acumulados

76.581
5.000
12.037

Total do patrimônio líquido

93.618

Total do passivo e acervo líquido

93.624
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A seguir é apresentado a demonstração do cálculo do acervo líquido da DSN a ser incorporado pela Desktop:
DSN

31/12/2020

Patrimônio líquido
Eliminações:

93.618
(89.287)

(i) Investimentos
Acervo líquido a ser incorporado

(89.287)
4.331

Adiantamento para futuro aumento de capital integralizado

20.541

Aumento de capital

24.872

(i) Eliminação do saldo de R$ 89.287 registrado na conta de investimentos é realizado contra o patrimônio
líquido.
A seguir está apresentado o balanço patrimonial de incorporação da Santo Cristo:
Ativo
Circulante
Títulos e valores mobiliários
Impostos a recuperar
Total do ativo circulante

31/12/2020

Passivo e patrimônio líquido
Circulante
Fornecedores (ii)

752
7
759

Total do passivo circulante

31/12/2020
2.128

2.128

Não circulante
Investimentos (i)

180.959

Não circulante
Debêntures (iii)

75.858

Total do ativo não circulante

180.959

Total do passivo não circulante

75.858

Patrimônio líquido
Capital social
Lucros acumulados

95.574
8.158

Total do Ativo

181.718

Total do patrimônio líquido

103.732

Total do passivo e acervo líquido

181.718

O montante de R$ 180.959 de investimento foi eliminado da seguinte forma:
(i) O valor de R$ 160.879 é eliminado da conta de Investimentos contra o patrimônio líquido. A totalidade
do investimento não é integralmente eliminada em decorrência dos ativos intangíveis identificados na
aquisição da DSN, cujo montante é de R$ 20.080. Adicionalmente, como efeito da incorporação o capital
social foi aumentado pela constituição da reserva especial de ágio no montante de R$ 35.578, decorrente da
aplicação da alíquota de IRPJ e CSLL (34%) sobre o total de ágio registrado na transação no montante de R$
104.632 que se mantém no balanço da Desktop após a incorporação, vide Nota 19.
(ii) Eliminação do saldo de R$ 2.128 registrado na conta de Fornecedores é realizado contra o Patrimônio
Líquido – Decorrente de obrigações que são assumidas pelo novo Controlador direto Makalu Brasil Partners I
– Fundo de Investimento em Participações, de acordo com o termo de acordo assinado entre as partes.
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(iii) Eliminação do saldo de R$ 75.858 registrado na conta de Debêntures é realizado contra o patrimônio
líquido – Decorrente de obrigações assumidas pelo novo Controlador direto Makalu Brasil Partners I – Fundo
de Investimento em Participações, de acordo com o termo de acordo assinado entre as partes.
A seguir é apresentado a demonstração do cálculo do acervo líquido da Santo Cristo a ser incorporado pela
Desktop:
Santo Cristo
Patrimônio líquido
Eliminações:
Investimentos
Fornecedores
Debêntures
Acervo líquido a ser incorporado
Reserva especial de ágio
Aumento de capital em decorrência da incorporação

31/12/2020
103.732
(82.893)
(160.879)
2.128
75.858
20.839
35.578
56.417

A seguir está apresentado o balanço patrimonial de incorporação da Deodoro:
Ativo
Circulante
Títulos e valores mobiliários
Total do ativo circulante

31/12/2020
860

Passivo e patrimônio líquido
Circulante
Fornecedores

860

Total do passivo circulante

Não circulante
Investimentos (i)

103.732

Total do ativo não circulante

103.732

Total do Ativo

(i)

Patrimônio líquido
Capital social
Lucros acumulados

104.592

31/12/2020
1
1

96.449
8.142

Total do patrimônio líquido

104.591

Total do passivo e acervo líquido

104.592

O valor de R$ 103.732 é eliminado da conta de investimentos contra o patrimônio líquido.

A seguir é apresentado a demonstração do cálculo do acervo líquido da Deodoro a ser incorporado pela
Desktop:
Deodoro
Patrimônio líquido
Eliminações:
Investimentos
Acervo líquido a ser incorporado

31/12/2020
104.592
(103.732)
(103.732)
860
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Desdobramento de ações
Em 13 de maio de 2021, a Assembleia Geral Extraordinária da Companhia aprovou o desdobramento das
28.249.338 (vinte e oito milhões, duzentos e quarenta e nove mil, trezentos e trinta e oito) ações ordinárias,
nominativas e sem valor nominal, emitidas pela Companhia em 56.498.676 (cinquenta e seis milhões,
quatrocentos e noventa e oito, seiscentos e setenta e seis) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem
valor nominal, sem modificação no capital social, nos termos do artigo 12 da Lei das S.A.
Plano de opções de compra de ações
Em 13 de maio de 2021, a Assembleia Geral Extraordinária da Companhia aprovou a criação de um plano de
opção de compra de ações da Companhia, cujo objetivo é permitir que determinados administradores,
conselheiros e empregados, sujeito a determinadas condições, adquiram até 5% (cinco por cento) do capital
social total da Companhia em bases totalmente diluídas nesta data, com vistas a: (i) estimular a expansão, o
êxito e a consecução dos objetivos sociais da Companhia; (ii) alinhar os interesses dos acionistas da Companhia
aos das pessoas elegíveis; e (iii) possibilitar à Companhia atrair e manter a ela vinculadas as pessoas elegíveis
como investidores. Administração dará sequência em estabelecer as condições e assinar os contratos (como
for aplicável).
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1.1 - Declaração do Diretor Presidente
DECLARAÇÃO
PARA FINS DO ITEM 1 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA

Denio Alves Lindo, brasileiro, engenheiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens,
portador da cédula de identidade RG nº 18.263.841 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº
142.857.028-43, com endereço comercial na Cidade de Sumaré, Estado de São Paulo, na Estrada
Municipal Teodor Condiev, nº 970, 13º andar, Edifício Veccon Prime Center, CEP 13171-105, na
qualidade de Diretor Presidente da Desktop – Sigmanet Comunicação Multimídia S.A., sociedade
por ações, com sede na Cidade de Sumaré, Estado de São Paulo, na Estrada Municipal Teodor
Condiev, nº 970, 13º andar, Edifício Veccon Prime Center, CEP 13171-105, inscrita no CNPJ/ME sob
o nº 08.170.849/0001-15 (“Companhia”), para fins do item 1 do formulário de referência da
Companhia, declara, na data deste formulário de referência, que: (i) reviu o formulário de referência;
(ii) todas as informações contidas no formulário atendem ao disposto na Instrução CVM nº 480, em
especial aos arts. 14 a 19; e (iii) o conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro,
preciso e completo da situação econômico-financeira da Companhia e dos riscos inerentes às suas
atividades e dos valores mobiliários por ela emitidos.

Denio Alves Lindo
Diretor Presidente
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Nacional
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES S/S
57.755.217/0001-29
02/10/2020

Tipo auditor

Nome/Razão social

CPF/CNPJ

Data Início

Versão : 2

Rodrigo Ferreira Silva

Nome responsável técnico
02/10/2020

DATA_INICIO_ATUACAO

N/A

081.311.627-96

CPF

PÁGINA: 4 de 367

Av. Cel. Silva Telles, 977, 10º andar, Cambuí, Campinas, SP, Brasil, CEP 13024-001, Telefone
(19) 31986000, Fax (19) 31986001, e-mail: rfsilva@kpmg.com.br

Endereço

N/A

Justificativa da substituição

Razão apresentada pelo auditor em caso da discordância
da justificativa do emissor

O montante total da remuneração dos auditores independentes relativa aos serviços descritos acima no exercício findo em 31
de dezembro de 2020 foi de R$ 244.500,00.

Montante total da remuneração dos auditores
independentes segregado por serviço

Os serviços contratados compreendem: (i) auditoria sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da
Companhia para o período de três meses findo em 31 de março de 2021 elaboradas de acordo com o CPC 21(R1) –
Demonstração Intermediária e a norma internacional IAS 34 – Interim Financial Reporting, emitida pelo International
Accounting Standards Board – (IASB); (ii) auditoria sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas para o
exercício findo em 31 de dezembro de 2020 elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP)
normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB); (ii)
auditoria sobre as demonstrações financeiras da Companhia para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP) normas internacionais de relatório financeiro
(IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB).

418-9

Código CVM

Descrição do serviço contratado

SIM

Possui auditor?

2.1/2.2 - Identificação E Remuneração Dos Auditores
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3,225014
0,780000

Valor Patrimonial da Ação (Reais
Unidade)

Resultado Básico por Ação

5.274.000,00

Resultado Líquido
56.498.676

36.710.000,00

Resultado Bruto

Número de Ações, Ex-Tesouraria
(Unidades)

57.644.000,00

713.057.000,00

Ativo Total

Rec. Liq./Rec. Intermed.
Fin./Prem. Seg. Ganhos

182.209.000,00

Últ. Inf. Contábil (31/03/2021)

Patrimônio Líquido

(Reais)

3.1 - Informações Financeiras - Consolidado

0,530000

2,039393

56.498.676

26.593.000,00

112.743.000,00

167.086.000,00

404.578.000,00

115.223.000,00

Exercício social (31/12/2020)
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2,264214

28.089.656

21.831.000,00

64.703.000,00

113.611.000,00

126.120.000,00

63.601.000,00

Exercício social (31/12/2019)
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0,310000

1,477673

24.311.198

6.073.000,00

31.279.000,00

66.566.000,00

74.425.000,00

35.924.000,00

Exercício social (31/12/2018)
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3.2 - Medições Não Contábeis


0HGLo}HVQmRFRQWiEHLV
D

,QIRUPDURYDORUGDVPHGLo}HVQmRFRQWiEHLV

$&RPSDQKLDGLYXOJRXQRV~OWLPRVWUrVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQRSHUtRGRGHPHVHVILQGRHPGH
PDUoRGHDVVHJXLQWHVPHGLo}HVQmRFRQWiEHLV
(%,7'$(%,7'$$MXVWDGR0DUJHP(%,7'$H0DUJHP(%,7'$$MXVWDGD
2 ³(%,7'$´ earnings before interest, tax, depreciation and amortization  VLJOD HP LQJOrV SDUD
GHQRPLQDUR³/$-,'$´ OXFURDQWHVGRVMXURVLPSRVWRVGHSUHFLDomRHDPRUWL]DomR pXPDPHGLomR
QmRFRQWiELOGLYXOJDGDSHOD&RPSDQKLDHPFRQVRQkQFLDFRPD,QVWUXomR&90FRQFLOLDGDFRP
VXDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV 2 (%,7'$ FRQVLVWH QR OXFUR OtTXLGR DGLFLRQDGR SHOD GHVSHVD GH
LPSRVWR GH UHQGD H FRQWULEXLomR VRFLDO FRUUHQWH H GLIHULGR SHOR UHVXOWDGR ILQDQFHLUR OtTXLGR H SHODV
GHVSHVDVFRPGHSUHFLDomRHDPRUWL]DomR
$ 0DUJHP (%,7'$ FRUUHVSRQGH DR (%,7'$ GLYLGLGR SHOD UHFHLWD OtTXLGD GH VHUYLoR FRQVROLGDGD GD
&RPSDQKLD
$&RPSDQKLDXWLOL]DR³(%,7'$$MXVWDGR´TXHUHSUHVHQWDXPDPHGLomRQmRFRQWiELOGLYXOJDGDSHOD
&RPSDQKLDHTXHFRUUHVSRQGHDR(%,7'$DFUHVFLGRGHLWHQVQmRRSHUDFLRQDLVHHVSHFtILFRVGHPRGR
DSHUPLWLUDFRPSDUDELOLGDGHFRPRVSHUtRGRVDQWHULRUHV1RH[HUFtFLRVRFLDOGHDVVLPFRPRQR
SHUtRGRILQGRHPPDUoRGHD&RPSDQKLDLQFRUUHXHPGHVSHVDVUHODFLRQDGDVD L KRQRUiULRVGH
HVSHFLDOLVWDVSULQFLSDOPHQWHUHODFLRQDGRVD D DTXLVLomRGHSDUWLFLSDomRVRFLHWiULDQD&RPSDQKLDSHOR
0DNDOX%UDVLO3DUWQHUV,-±)XQGRGH,QYHVWLPHQWRHP3DUWLFLSDo}HV0XOWLHVWUDWpJLD,QYHVWLPHQWRQR
([WHULRU H E  RSHUDo}HV GH 0 $ EHP FRPR LL  GHVSHVDV UHODFLRQDGDV D FRQWUDWRV GH VHUYLoR GH
FRQVXOWRULD FRP SDUWHV UHODFLRQDGDV UHVFLQGLGRV QR PRPHQWR GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD 1R
H[HUFtFLRVRFLDOGHD&RPSDQKLDLQFRUUHXHPFXVWRQmRRSHUDFLRQDOUHIHUHQWHjPXOWDVROLGiULD
GHDXWXDomRGH,&06SDUDFRPXPDGDVHPSUHVDVFROLJDGDVGD&RPSDQKLD3RUILPQRV~OWLPRV
H[HUFtFLRVVRFLDLVD&RPSDQKLDUHDOL]RXEDL[DVGHDWLYRVLPRELOL]DGRVVHQGRDPDLVUHSUHVHQWDWLYD
GHQWUH HODV RFRUULGD QR H[HUFtFLR GH  7DLV FXVWRV H GHVSHVDV LPSDFWDUDP SRQWXDOPHQWH R
UHVXOWDGRFRQWiELO
$GLFLRQDOPHQWHD0DUJHP(%,7'$$MXVWDGDpFDOFXODGDSHODGLYLVmRHQWUHR(%,7'$$MXVWDGRHD
UHFHLWDOtTXLGDGHVHUYLoRVGD&RPSDQKLD
2(%,7'$R(%,7'$$MXVWDGRD0DUJHP(%,7'$HD0DUJHP(%,7'$$MXVWDGDQmRVmRPHGLGDV
FRQWiEHLVUHFRQKHFLGDVSHODVSUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDVQR%UDVLO ³%5*$$3´ QHPSHODV1RUPDV
,QWHUQDFLRQDLVGH5HODWyULR)LQDQFHLUR±,QWHUQDWLRQDO)LQDQFLDO5HSRUWLQJ6WDQGDUGV ,)56 HPLWLGDV
SHOR ,QWHUQDWLRQDO $FFRXQWLQJ 6WDQGDUGV %RDUG ,$6%  QmR UHSUHVHQWDP R IOX[R GH FDL[D SDUD RV
SHUtRGRV DSUHVHQWDGRV H QmR GHYHP VHU FRQVLGHUDGRV FRPR VXEVWLWXWRV SDUD R OXFUR OtTXLGR FRPR
LQGLFDGRUHVGRGHVHPSHQKRRSHUDFLRQDOFRPRVXEVWLWXWRVGRIOX[RGHFDL[DFRPRLQGLFDGRUGHOLTXLGH]
RX FRPR EDVH SDUD D GLVWULEXLomR GH GLYLGHQGRV $OpP GLVVR HVVDV PHGLGDV QmR SRVVXHP XP
VLJQLILFDGRSDGUmRHSRGHPQmRVHUFRPSDUiYHLVDPHGLGDVFRPWtWXORVVHPHOKDQWHVIRUQHFLGRVSRU
RXWUDV FRPSDQKLDV $ &RPSDQKLD QmR SRGH JDUDQWLU TXH RXWUDV VRFLHGDGHV LQFOXVLYH FRPSDQKLDV
IHFKDGDV DGRWDUmR HVVHV PHVPRV VLJQLILFDGRV GH (%,7'$ 0DUJHP (%,7'$ (%,7'$ $MXVWDGR H
0DUJHP(%,7'$$MXVWDGD1HVVHVHQWLGRWDLVPHGLGDVGLYXOJDGDVSHOD&RPSDQKLDSRGHPQmRVHU
FRPSDUiYHLV DRV LQGLFDGRUHV SUHSDUDGRV SRU RXWUDV VRFLHGDGHV 6HJXHP DEDL[R RV YDORUHV GR
(%,7'$GR(%,7'$$MXVWDGRGD0DUJHP(%,7'$HGD0DUJHP(%,7'$$MXVWDGDGD&RPSDQKLDSDUD
RVSHUtRGRVLQGLFDGRV

(PPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWR
(%,7'$
0DUJHP(%,7'$
(%,7'$$MXVWDGR
0DUJHP(%,7'$$MXVWDGD

3HUtRGRGHWUrVPHVHV
ILQGRHP











([HUFtFLR6RFLDOILQGRHP
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'tYLGD%UXWD
$'tYLGD%UXWDGD&RPSDQKLDpXPDPHGLomRQmRFRQWiELOHODERUDGDSHOD&RPSDQKLDFRQFLOLDGDFRP
VXDV GHPRQVWUDo}HV FRQWiEHLV TXH FRUUHVSRQGH DR VRPDWyULR GRV VDOGRV GH HPSUpVWLPRV H
ILQDQFLDPHQWRVHGHEHQWXUHV
$'tYLGD%UXWDQmRpPHGLGDGHGHVHPSHQKRHQGLYLGDPHQWRRXOLTXLGH]UHFRQKHFLGDSHODVSUiWLFDV
FRQWiEHLVDGRWDGDVQR%UDVLOQHPSHODV,)56HQmRSRVVXHXPVLJQLILFDGRSDGUmR2XWUDVHPSUHVDV
SRGHPFDOFXODUD'tYLGD%UXWDGHPDQHLUDGLIHUHQWHGD&RPSDQKLD
'tYLGD/tTXLGD
$'tYLGD/tTXLGDGD&RPSDQKLDpXPDPHGLomRQmRFRQWiELOHODERUDGDSHOD&RPSDQKLDFRQFLOLDGD
FRP VXDV GHPRQVWUDo}HV FRQWiEHLV TXH FRUUHVSRQGH DR VRPDWyULR GRV VDOGRV GH HPSUpVWLPRV H
ILQDQFLDPHQWRV H GHEHQWXUHV GHGX]LGRV GRV VDOGRV GH FDL[D H HTXLYDOHQWHV GH FDL[D H DSOLFDo}HV
ILQDQFHLUDV
$'tYLGD/tTXLGDQmRpPHGLGDGHGHVHPSHQKRHQGLYLGDPHQWRRXOLTXLGH]UHFRQKHFLGDSHODVSUiWLFDV
FRQWiEHLVDGRWDGDVQR%UDVLOQHPSHODV,)56HQmRSRVVXHXPVLJQLILFDGRSDGUmR2XWUDVHPSUHVDV
SRGHPFDOFXODUD'tYLGD/tTXLGDGHPDQHLUDGLIHUHQWHGD&RPSDQKLD
6HJXHPDEDL[RRVYDORUHVGD'tYLGD%UXWDHGD'tYLGD/tTXLGDHPGHGH]HPEURGHH
EHPFRPRHPGHPDUoRGH

(PPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWR
'tYLGD%UXWD
'tYLGD/tTXLGD

3RVLomRHP




3RVLomRHP













E
&RQFLOLDomR HQWUH RV YDORUHV GLYXOJDGRV H RV YDORUHV GDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV
DXGLWDGDV
$WDEHODDEDL[RGHPRQVWUDRFiOFXORGR(%,7'$DSDUWLUGROXFUROtTXLGRDGLFLRQDGRSHODGHVSHVDGH
LPSRVWR GH UHQGD H FRQWULEXLomR VRFLDO FRUUHQWH H GLIHULGR SHOR UHVXOWDGR ILQDQFHLUR OtTXLGR H SHODV
GHVSHVDVFRPGHSUHFLDomRHDPRUWL]DomR2(%,7'$$MXVWDGRSRUVXDYH]FRPSUHHQGHRYDORUGH
(%,7'$DGLFLRQDGRjGHVSHVDVQmRRSHUDFLRQDLVGHVFULWDVQRTXDGURDEDL[R

(PPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWR 
/XFUROtTXLGR
  ,53-&66/ FRUUHQWH H
GLIHULGR
 5HVXOWDGRILQDQFHLUROtTXLGR
 'HSUHFLDomRHDPRUWL]DomR
(%,7'$
0DUJHP(%,7'$
(+) Honorários de especialistas
em serviços (1)
(2)

(+) Multas de ICMS
(+) Baixas de ativos (3)
(%,7'$$MXVWDGR
5HFHLWDOtTXLGDGHVHUYLoRV
0DUJHP(%,7'$$MXVWDGD

3HUtRGRGHPHVHVILQGRHP







([HUFtFLR6RFLDOILQGRHP







 



































































  D 5HIHUHVHjFRPLVV}HVHGHVSHVDVUHODFLRQDGDVD L DTXLVLomRGHSDUWLFLSDomRVRFLHWiULDQD&RPSDQKLDSHOR0DNDOX
%UDVLO3DUWQHUV,-±)XQGRGH,QYHVWLPHQWRHP3DUWLFLSDo}HV0XOWLHVWUDWpJLD,QYHVWLPHQWRQR([WHULRUH LL RSHUDo}HVGH
0 $H E GHVSHVDVUHODFLRQDGDVDFRQWUDWRVGHVHUYLoRGHFRQVXOWRULDFRPSDUWHVUHODFLRQDGDVUHVFLQGLGRVQRPRPHQWR
GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
 5HIHUHVHjPXOWDVROLGiULDGDDXWXDomRGH,&06SDUDFRPXPDGDVHPSUHVDVFROLJDGDVGD&RPSDQKLD
 5HIHUHVHDRUHVXOWDGRFRPDEDL[DVGHDWLYRVLPRELOL]DGRVHDWLYRVLQWDQJtYHLV
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$WDEHODDEDL[RGHPRQVWUDRFiOFXORGD'tYLGD%UXWDHGD'tYLGD/tTXLGDGD&RPSDQKLDHPGHPDUoR
GHHGHGH]HPEURGHH
(PPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWR
 (PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV
 'HErQWXUHV
'tYLGD%UXWD
 &DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
 $SOLFDomRILQDQFHLUD
'tYLGD/tTXLGD





















 
 










F
([SOLFDURPRWLYRSHORTXDOHQWHQGHTXHWDOPHGLomRpPDLVDSURSULDGDSDUDDFRUUHWD
FRPSUHHQVmRGDVXDFRQGLomRILQDQFHLUDHGRUHVXOWDGRGHVXDVRSHUDo}HV
(%,7'$H0DUJHP(%,7'$
$&RPSDQKLDHQWHQGHTXHR(%,7'$pDPHGLomRPDLVDSURSULDGDSDUDDFRUUHWDFRPSUHHQVmRGRVHX
GHVHPSHQKR RSHUDFLRQDO SRUTXH PRVWUD R UHVXOWDGR HFRQ{PLFRILQDQFHLUR D SDUWLU GDV DWLYLGDGHV
GLUHWDPHQWHOLJDGDVDRVHXREMHWRVRFLDOHIDFLOLWDDFRPSDUDELOLGDGHGDVXDSHUIRUPDQFHDRORQJRGRV
DQRV XPD YH] TXH FRUUHVSRQGH D LQGLFDGRUHV ILQDQFHLURV XWLOL]DGRV SDUD DYDOLDU VHXV UHVXOWDGRV H
ILQDQFHLURV H RXWURV LPSDFWRV $OpP GLVVR D &RPSDQKLD DFUHGLWD TXH R (%,7'$ RIHUHFH DRV
LQYHVWLGRUHV XPD PHOKRU FRPSUHHQVmR GD VXD FDSDFLGDGH GH FXPSULU FRP VXDV REULJDo}HV VXD
FDSDFLGDGH GH REWHU QRYRV ILQDQFLDPHQWRV SDUD VHXV LQYHVWLPHQWRV H FDSLWDO GH JLUR $ 0DUJHP
(%,7'$SRUVXDYH]GHPRQVWUDHPWHUPRVUHODWLYRVRGHVHPSHQKRGDVDWLYLGDGHVOLJDGDVDRQHJyFLR
(%,7'$$MXVWDGRH0DUJHP(%,7'$$MXVWDGD
$&RPSDQKLDHQWHQGHTXHR(%,7'$$MXVWDGRIXQFLRQDFRPRIHUUDPHQWDFRRUSRUDWLYDSDUDPHQVXUDU
VHXGHVHPSHQKRRSHUDFLRQDOXPDYH]TXHH[FOXtPRVHIHLWRVQmRRSHUDFLRQDLVHSRQWXDLVjRSHUDomR
GD &RPSDQKLD QR FXUVR QRUPDO GR QHJyFLR &RQIRUPH WDEHOD DFLPD  E  DMXVWDPRV HIHLWRV
HVSHFtILFRV SUHVHQWHV QR UHVXOWDGR GD &RPSDQKLD $ &RPSDQKLD HQWHQGH TXH D 0DUJHP (%,7'$
$MXVWDGDpDPHGLomRPDLVDSURSULDGDSDUDDSUHVHQWDUFRUUHWDPHQWHDVXDPDUJHPHUHVXOWDGRGDV
VXDVRSHUDo}HV'HPRQVWUDHPWHUPRVUHODWLYRVRGHVHPSHQKRGDVDWLYLGDGHVOLJDGDVDRQHJyFLRMi
DMXVWDGDGHHIHLWRVQmRRSHUDFLRQDLVHSHUPLWHDFRPSDUDELOLGDGHHQWUHSHUtRGRVGLYHUVRV
'tYLGD%UXWDH'tYLGD/tTXLGD
$ &RPSDQKLD HQWHQGH TXH D 'tYLGD %UXWD H D 'tYLGD /tTXLGD VmR PHGLo}HV TXH FRQWULEXHP SDUD D
FRPSUHHQVmRGDFRQGLomRILQDQFHLUDGD&RPSDQKLDXPDYH]TXHPHGHPRJUDXGHHQGLYLGDPHQWRGD
&RPSDQKLD HP UHODomR jVXDUHVSHFWLYD SRVLomR GH FDL[D 2XWUDV HPSUHVDV SRGHPFDOFXODU 'tYLGD
%UXWDH'tYLGD/tTXLGDGHPDQHLUDGLIHUHQWHGDXWLOL]DGDSHOD&RPSDQKLD
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(YHQWRV6XEVHTXHQWHVjV~OWLPDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
2FRUUHUDP RV VHJXLQWHV HYHQWRV DSyV DV ~OWLPDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV FRQVROLGDGDV GD
&RPSDQKLDFXMDHPLVVmRIRLDXWRUL]DGDHPGHPDLRGH
'HVGREUDPHQWRGH$o}HVGD&RPSDQKLD
(PGHPDLRGHD$VVHPEOHLD*HUDO([WUDRUGLQiULDGD&RPSDQKLDDSURYRXRGHVGREUDPHQWR
GDVDo}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDQDSURSRUomRGH GXDV Do}HVRUGLQiULDVHVFULWXUDLVSDUDFDGD
 XPD DomRRUGLQiULDQRPLQDWLYDVHPTXDOTXHUDOWHUDomRGRFDSLWDOVRFLDOGD&RPSDQKLD$VVLPD
TXDQWLGDGH GH Do}HV SDVVRX GH  YLQWH H RLWR PLOK}HV GX]HQWRV H TXDUHQWD H QRYH PLO
WUH]HQWRVHWULQWDHRLWR Do}HVRUGLQiULDVQRPLQDWLYDVHVHPYDORUQRPLQDOGHHPLVVmRGD&RPSDQKLD
SDUD FLQTXHQWDHVHLVPLOK}HVTXDWURFHQWRVHQRYHQWDHRLWRVHLVFHQWRVHVHWHQWDHVHLV 
Do}HVRUGLQiULDVWRGDVQRPLQDWLYDVHVFULWXUDLVHVHPYDORUQRPLQDOVHPPRGLILFDomRQRFDSLWDOVRFLDO
QRVWHUPRVGRDUWLJRGD/HLGDV6$
&ULDomRGH3ODQRGH2SomRGH&RPSUDGH$o}HV
(PGHPDLRGHD$VVHPEOHLD*HUDO([WUDRUGLQiULDGD&RPSDQKLDDSURYRXDFULDomRGHXP
SODQR GH RSomR GH FRPSUD GH Do}HV GD &RPSDQKLD FXMR REMHWLYR p SHUPLWLU TXH GHWHUPLQDGRV
DGPLQLVWUDGRUHVHHPSUHJDGRVHPSRVLomRGHFRPDQGRRXJHUHQFLDOGD&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDV
DGTXLUDPDWp FLQFRSRUFHQWR GRFDSLWDOVRFLDOWRWDOGD&RPSDQKLDHPEDVHVWRWDOPHQWHGLOXtGDV
QHVWDGDWDFRPYLVWDVD L HVWLPXODUDH[SDQVmRRr[LWRHDFRQVHFXomRGRVREMHWLYRVVRFLDLVGD
&RPSDQKLD LL DOLQKDURVLQWHUHVVHVGRVDFLRQLVWDVGD&RPSDQKLDDRVGDVSHVVRDVHOHJtYHLVH LLL 
SRVVLELOLWDUj&RPSDQKLDDWUDLUHPDQWHUDHODYLQFXODGDVDVSHVVRDVHOHJtYHLVFRPRLQYHVWLGRUHV
(P  GH MXQKR GH  R &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD DSURYRX L  D HOHLomR GRV
SDUWLFLSDQWHVDXWRUL]DGRVDSDUWLFLSDUGR3ODQRGH2SomRGH&RPSUDGH$o}HVGD&RPSDQKLD ³3ODQR´ 
DSURYDGRSHOD$VVHPEOHLD*HUDO([WUDRUGLQiULDGD&RPSDQKLDUHDOL]DGDHPGHPDLRGHD
TXHPVHUmRRXWRUJDGDVRSo}HVGHFRPSUDGHDo}HVGD&RPSDQKLD RV³2XWRUJDGRV´  LL FRPEDVH
QR3ODQRDFULDomRHDVFRQGLo}HVJHUDLVGR3ULPHLUR3URJUDPDGH2XWRUJDGH2SomRGH&RPSUDGH
$o}HVGD&RPSDQKLD ³3URJUDPD´  LLL RVLQVWUXPHQWRVSDUWLFXODUHVGHRXWRUJDGHRSomRGHFRPSUD
GHDo}HVGD&RPSDQKLDDVHUHPFHOHEUDGRVHQWUHFDGDXPGRV2XWRUJDGRVHD&RPSDQKLD LY R
DXPHQWRGRFDSLWDOVRFLDOGD&RPSDQKLDGHQWURGROLPLWHGRFDSLWDODXWRUL]DGRPHGLDQWHDHPLVVmR
GHDo}HVRUGLQiULDVQRPLQDWLYDVHVHPYDORUQRPLQDOHPGHFRUUrQFLDGRH[HUFtFLRGHRSo}HV
GHFRPSUDGHDo}HVGD&RPSDQKLDQRkPELWRGR3ODQRSHORVH[HFXWLYRV'HQLR$OYHV/LQGRH&DUOD
&ULVWLQD%DUER]D&DUGLOR
(P UD]mR GR DXPHQWR GH FDSLWDO DFLPD UHIHULGR R FDSLWDO VRFLDO GD &RPSDQKLD SDVVRX D VHU GH
5 VHWHQWDHTXDWURPLOK}HVQRYHFHQWRVHRLWHQWDHXPPLORLWHQWDHTXDWURUHDLVH
VHVVHQWDHXPFHQWDYRV GLYLGLGRHP FLQTXHQWDHVHLVPLOK}HVTXLQKHQWDVHWULQWDHWUrV
PLOVHLVFHQWDVHRLWHQWDHVHLV Do}HVRUGLQiULDVQRPLQDWLYDVHVHPYDORUQRPLQDO
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3ROtWLFDGHGHVWLQDomRGRVUHVXOWDGRV








5HJUDVVREUHUHWHQomRGH
OXFURV

2HVWDWXWRVRFLDOGD&RPSDQKLD
SUHYrTXHGROXFUROtTXLGRGR
H[HUFtFLR VHUi GHVWLQDGR SDUD D
FRQVWLWXLomRGDUHVHUYDOHJDODWp
TXH HOD DWLQMD R OLPLWH GH 
IL[DGRHPOHL

'XUDQWHRVH[HUFtFLRVILQGRVHP
GHGH]HPEURGHH
D&RPSDQKLDHUDXPDVRFLHGDGH
OLPLWDGD QRV WHUPRV GR &yGLJR
&LYLO EUDVLOHLUR H DGRWDYD FRPR
UHJUDVGHUHWHQomRGHOXFURVDV
SUHYLV}HV FRQWLGDV HP VHX
FRQWUDWR VRFLDO DXWRUL]DQGR RV
VyFLRV D GHOLEHUDUHP VREUH D
GHVWLQDomR GH UHVXOWDGRV GR
H[HUFtFLR

'XUDQWHRVH[HUFtFLRVILQGRVHP
GHGH]HPEURGHH
D&RPSDQKLDHUDXPDVRFLHGDGH
OLPLWDGD QRV WHUPRV GR &yGLJR
&LYLO EUDVLOHLUR H DGRWDYD FRPR
UHJUDVGHUHWHQomRGHOXFURVDV
SUHYLV}HV FRQWLGDV HP VHX
FRQWUDWR VRFLDO DXWRUL]DQGR RV
VyFLRV D GHOLEHUDUHP VREUH D
GHVWLQDomR GH UHVXOWDGRV GR
H[HUFtFLR

9DORUHVGDVUHWHQo}HVGH
OXFURV

1RH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHP

D
&RPSDQKLD
UHJLVWURX OXFUR OtTXLGR GH
5VHQGRTXH L 
5
IRUDP
GHVWLQDGRVjUHVHUYDOHJDO
LL 
5
IRUDP
GHVWLQDGRVDRVDFLRQLVWDVDWtWXOR
GHGLYLGHQGRVH
LLL  5 IRUDP
GHVWLQDGRVjUHVHUYDGHOXFURV

1R H[HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR
HP  D &RPSDQKLD
UHJLVWURX OXFUR OtTXLGR GH
5 VHQGR TXH
L 5 IRUDP SDJRV
DRVVyFLRVDWtWXORGHGLYLGHQGRV
H LL  5 IRUDP
GHVWLQDGRV j UHVHUYD GH OXFURV
(VFODUHFHVH TXH QmR IRL
FRQVWLWXtGD UHVHUYD OHJDO DR
H[HUFtFLR VRFLDO GH  WHQGR
HP YLVWD TXH D &RPSDQKLD
SDVVRXDVHUXPDVRFLHGDGHSRU
Do}HVHPGH]HPEURGH

1R H[HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR
HP  D &RPSDQKLD
UHJLVWURX OXFUR OtTXLGR GH
5 VHQGR TXH
L 5 IRUDP SDJRV
DRVVyFLRVDWtWXORGHGLYLGHQGRV
H LL  5 IRUDP
GHVWLQDGRV j UHVHUYD GH OXFURV
(VFODUHFHVH TXH QmR IRL
FRQVWLWXtGD UHVHUYD OHJDO DR
H[HUFtFLR VRFLDO GH  WHQGR
HP YLVWD TXH D &RPSDQKLD
SDVVRXDVHUXPDVRFLHGDGHSRU
Do}HVHPGH]HPEURGH

5HJUDVVREUHGLVWULEXLomR
GHGLYLGHQGRV

2HVWDWXWRVRFLDOGD&RPSDQKLD
SUHYrHPTXHVHULDP
GLVWULEXtGRV FRPR GLYLGHQGR
PtQLPR REULJDWyULR HP FDGD
H[HUFtFLR VRFLDO R SHUFHQWXDO
PtQLPR SUHYLVWR H DMXVWDGR QRV
WHUPRV GD OHJLVODomR DSOLFiYHO
RXVHMDSHORPHQRVGROXFUR
OtTXLGR GR H[HUFtFLR DMXVWDGR
QRVWHUPRVGRDUWLJRGD/HL
 GH  GH GH]HPEUR GH


1mR DSOLFiYHO $ &RPSDQKLD
UHDOL]RX VXD WUDQVIRUPDomR GH
VRFLHGDGH OLPLWDGD SDUD XPD
VRFLHGDGHSRUDo}HVDSHQDVHP
 GH GH]HPEUR GH 
'XUDQWHRVH[HUFtFLRVILQGRVHP
GHGH]HPEURGHH
D&RPSDQKLDHUDXPDVRFLHGDGH
OLPLWDGD QRV WHUPRV GR &yGLJR
&LYLO EUDVLOHLUR H DGRWDYD FRPR
UHJUDVGHUHWHQomRGHOXFURVDV
SUHYLV}HV FRQWLGDV HP VHX
FRQWUDWR VRFLDO DXWRUL]DQGR RV
VyFLRV D GHOLEHUDUHP VREUH D
GHVWLQDomRGHUHVXOWDGRV

1mR DSOLFiYHO $ &RPSDQKLD
UHDOL]RX VXD WUDQVIRUPDomR GH
VRFLHGDGH OLPLWDGD SDUD XPD
VRFLHGDGHSRUDo}HVDSHQDVHP
 GH GH]HPEUR GH 
'XUDQWHRVH[HUFtFLRVILQGRVHP
GHGH]HPEURGHH
D&RPSDQKLDHUDXPDVRFLHGDGH
OLPLWDGD QRV WHUPRV GR &yGLJR
&LYLO EUDVLOHLUR H DGRWDYD FRPR
UHJUDVGHUHWHQomRGHOXFURVDV
SUHYLV}HV FRQWLGDV HP VHX
FRQWUDWR VRFLDO DXWRUL]DQGR RV
VyFLRV D GHOLEHUDUHP VREUH D
GHVWLQDomRGHUHVXOWDGRV

3HULRGLFLGDGH
GLVWULEXLo}HV
GLYLGHQGRV

$ SUiWLFD GH GLVWULEXLomR GH
GLYLGHQGRVVHJXHDUHJUDGD/HL
GDV 6RFLHGDGHV SRU $o}HV RX
VHMD GH GLVWULEXLomR DQXDO
SRGHQGRWDPEpPD&RPSDQKLD
SRUGHOLEHUDomR GR&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR OHYDQWDU EDODQoR
VHPHVWUDO H GHFODUDU GLYLGHQGRV
jFRQWDGHOXFURDSXUDGRQHVVHV
EDODQoRV $LQGD R &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomR SRGHUi GHFODUDU
GLYLGHQGRV LQWHUPHGLiULRV j
FRQWD GH OXFURV DFXPXODGRV RX
GHUHVHUYDVGHOXFURVH[LVWHQWHV
QR ~OWLPR EDODQoR DQXDO RX
VHPHVWUDO

1mR DSOLFiYHO $ &RPSDQKLD
UHDOL]RX VXD WUDQVIRUPDomR GH
VRFLHGDGH OLPLWDGD SDUD XPD
VRFLHGDGHSRUDo}HVDSHQDVHP
 GH GH]HPEUR GH 
'XUDQWHRVH[HUFtFLRVILQGRVHP
GHGH]HPEURGHH
D&RPSDQKLDHUDXPDVRFLHGDGH
OLPLWDGD QRV WHUPRV GR &yGLJR
&LYLO EUDVLOHLUR H DGRWDYD FRPR
UHJUDVGHUHWHQomRGHOXFURVDV
SUHYLV}HV FRQWLGDV HP VHX
FRQWUDWR VRFLDO DXWRUL]DQGR RV
VyFLRV D GHOLEHUDUHP VREUH D
GHVWLQDomRGHUHVXOWDGRV

1mR DSOLFiYHO $ &RPSDQKLD
UHDOL]RX VXD WUDQVIRUPDomR GH
VRFLHGDGH OLPLWDGD SDUD XPD
VRFLHGDGHSRUDo}HVDSHQDVHP
 GH GH]HPEUR GH 
'XUDQWHRVH[HUFtFLRVILQGRVHP
GHGH]HPEURGHH
D&RPSDQKLDHUDXPDVRFLHGDGH
OLPLWDGD QRV WHUPRV GR &yGLJR
&LYLO EUDVLOHLUR H DGRWDYD FRPR
UHJUDVGHUHWHQomRGHOXFURVDV
SUHYLV}HV FRQWLGDV HP VHX
FRQWUDWR VRFLDO DXWRUL]DQGR RV
VyFLRV D GHOLEHUDUHP VREUH D
GHVWLQDomRGHUHVXOWDGRV

GDV
GH
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(YHQWXDLV
UHVWULo}HVj
GLVWULEXLomRGH
GLYLGHQGRV
LPSRVWDVSRU
OHJLVODomRRX
UHJXODPHQWDomR
HVSHFLDO
DSOLFiYHODR
HPLVVRUDVVLP
FRPRFRQWUDWRV
GHFLV}HV
MXGLFLDLV
DGPLQLVWUDWLYDV
RXDUELWUDLV

6DOYR SHOR GLVSRVWR QD /HL GDV
6RFLHGDGHV SRU $o}HV QmR Ki
UHVWULo}HV TXDQWR j GLVWULEXLomR
GHGLYLGHQGRVSHOD&RPSDQKLD

1mR DSOLFiYHO $ &RPSDQKLD
UHDOL]RX VXD WUDQVIRUPDomR GH
VRFLHGDGH OLPLWDGD SDUD XPD
VRFLHGDGHSRUDo}HVDSHQDVHP
 GH GH]HPEUR GH 
'XUDQWHRVH[HUFtFLRVILQGRVHP
GHGH]HPEURGHH
D&RPSDQKLDHUDXPDVRFLHGDGH
OLPLWDGD QRV WHUPRV GR &yGLJR
&LYLO EUDVLOHLUR H DGRWDYD FRPR
UHJUDVGHUHWHQomRGHOXFURVDV
SUHYLV}HV FRQWLGDV HP VHX
FRQWUDWR VRFLDO DXWRUL]DQGR RV
VyFLRV D GHOLEHUDUHP VREUH D
GHVWLQDomRGHUHVXOWDGRV

1mR DSOLFiYHO $ &RPSDQKLD
UHDOL]RX VXD WUDQVIRUPDomR GH
VRFLHGDGH OLPLWDGD SDUD XPD
VRFLHGDGHSRUDo}HVDSHQDVHP
 GH GH]HPEUR GH 
'XUDQWHRVH[HUFtFLRVILQGRVHP
GHGH]HPEURGHH
D&RPSDQKLDHUDXPDVRFLHGDGH
OLPLWDGD QRV WHUPRV GR &yGLJR
&LYLO EUDVLOHLUR H DGRWDYD FRPR
UHJUDVGHUHWHQomRGHOXFURVDV
SUHYLV}HV FRQWLGDV HP VHX
FRQWUDWR VRFLDO DXWRUL]DQGR RV
VyFLRV D GHOLEHUDUHP VREUH D
GHVWLQDomRGHUHVXOWDGRV

3ROtWLFDGHGHVWLQDomRGH
UHVXOWDGRV IRUPDOPHQWH
DSURYDGD LQIRUPDQGR
yUJmR UHVSRQViYHO SHOD
DSURYDomR GDWD GD
DSURYDomR H FDVR R
HPLVVRU GLYXOJXH D
SROtWLFD ORFDLV QD UHGH
PXQGLDO
GH
FRPSXWDGRUHV RQGH R
GRFXPHQWR SRGH VHU
FRQVXOWDGR

$ &RPSDQKLD QmR SRVVXtD XPD
SROtWLFD GH GHVWLQDomR GH
UHVXOWDGRV
IRUPDOPHQWH
DSURYDGD

$ &RPSDQKLD QmR SRVVXtD XPD
SROtWLFD GH GHVWLQDomR GH
UHVXOWDGRV
IRUPDOPHQWH
DSURYDGD


$ &RPSDQKLD QmR SRVVXtD XPD
SROtWLFD GH GHVWLQDomR GH
UHVXOWDGRV
IRUPDOPHQWH
DSURYDGD
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Ordinária

Lucro líquido retido

Data da aprovação da retenção

0,00

Montante

0,00

0,00

Pagamento dividendo

254.837,50
26.570.162,50

0,00

Lucro líquido retido

Montante

22,116895

0,000000

Dividendo distribuído total

Taxa de retorno em relação ao patrimônio líquido do emissor
(%)

Dividendo distribuído em relação ao lucro líquido ajustado
(%)

Pagamento dividendo

19/05/2021

1,000000

Exercício social 31/12/2020

0,000000

Últ. Inf. Contábil
25.484.000,00

Lucro líquido ajustado

0,00

(Reais)

3.5 - Distribuição de Dividendos E Retenção de Lucro Líquido
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Montante

0,00

Pagamento dividendo

19.132.000,00

2.699.000,00

34,324932

12,363153

21.831.000,00

Exercício social 31/12/2019

Montante

0,00

PÁGINA: 13 de 367

Pagamento dividendo

5.061.000,00

1.012.000,00

16,905133

16,663922

6.073.000,00

Exercício social 31/12/2018

Versão : 2
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3.6 - Declaração de Dividendos À Conta de Lucros Retidos ou Reservas


'HFODUDomRGHGLYLGHQGRVjFRQWDGHOXFURVUHWLGRVRXUHVHUYDV
2PRQWDQWHGHGLYLGHQGRVGHFODUDGRVQRH[HUFtFLRVRFLDOGHIRLGH5GHFODUDGRVj
FRQWDGHOXFURVUHWLGRVRXUHVHUYDVGHOXFURVDUHDOL]DU
2PRQWDQWHGHGLYLGHQGRVGHFODUDGRVQRH[HUFtFLRVRFLDOGHIRLGH5GHFODUDGRVj
FRQWDGHOXFURVUHWLGRVRXUHVHUYDVGHOXFURVDUHDOL]DU
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Índice de Endividamento
Índice de Endividamento

289.355.000,00

31/12/2020

Tipo de índice

530.848.000,00

Soma do Passivo
Circulante e Não
Circulante

31/03/2021

Exercício Social

3.7 - Nível de Endividamento
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2,51126077

2,91340164
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Índice de Descrição e motivo da utilização de outro índice
endividamento
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342

Garantia Real

Outras garantias ou privilégio

Empréstimo

Títulos de dívida

Garantia quirografária
para ser convolada em
garantia real.

Outras garantias ou
privilégios

Garantia Real

Empréstimo

Outras garantias ou
privilégios

As informações referem-se às demonstrações financeiras consolidadas da Companhia.

Observação

Total

Tipo de Garantia

Tipo de Obrigação

Exercício social (31/12/2020)

As informações referem-se às demonstrações financeiras consolidadas da Companhia.

Observação

Total

Tipo de Garantia

Tipo de Obrigação

Últ. Inf. Contábil (31/03/2021)

3.8 - Obrigações

29.970.000,00

29.970.000,00

Inferior a um ano

27.598.000,00

0,00

27.598.000,00

Inferior a um ano
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307.398.066,00

172.444.466,00

134.953.600,00

33.210.000,00

33.210.000,00

138.739.000,00

138.739.000,00

Um a três anos Três a cinco anos

55.293.934,00

21.555.534,00

33.738.400,00

Um a três anos Três a cinco anos

0,00

0,00

Superior a cinco anos

0,00

0,00

0,00

Superior a cinco anos

PÁGINA: 16 de 367

201.919.000,00

201.919.000,00

Total

390.290.000,00

194.000.000,00

196.290.000,00

Total
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3.9 - Outras Informações Relevantes

2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV
(PGHPDLRGHD&RPSDQKLDFRQFOXLXDDTXLVLomRGH VHWHQWDSRUFHQWR GRFDSLWDO
VRFLDOGD&/LJ7HOHFRPXQLFDo}HV6$XPDRSHUDGRUDGHWHOHFRPHSURYHGRUDGHLQWHUQHWEDQGD
ODUJDHPILEUDySWLFDVHGLDGDQDFLGDGHGH6mR&DUORVLQWHULRUGR(VWDGRGH6mR3DXORUHIRUoDQGR
RVHXREMHWLYRGHH[SDQGLUDVXDiUHDGHDWXDomRSDUDRXWUDVUHJL}HVGR(VWDGRGH6mR3DXOR3DUD
PDLRUHVLQIRUPDo}HVYLGHLWHPGHVWH)RUPXOiULR
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'HVFULo}HVGRVIDWRUHVGHULVFR
O investimento nos valores mobiliários de emissão da Companhia envolve a exposição a determinados
riscos. Antes de tomar qualquer decisão de investimento referente a qualquer valor mobiliário de nossa
emissão, os potenciais investidores devem analisar cuidadosamente todas as informações contidas
neste Formulário de Referência, os riscos mencionados abaixo e as nossas demonstrações financeiras
e respectivas notas explicativas. As atividades, a reputação, a situação financeira, os resultados
operacionais, o fluxo de caixa, a liquidez, a participação de mercado, as margens, as perspectivas, os
setores de atuação, o valor de mercado, os valores mobiliários e/ou os negócios futuros da Companhia
poderão ser afetados de maneira adversa por qualquer dos fatores de risco descritos a seguir indicados,
bem como em decorrência das demais informações contidas neste Formulário de Referência, nas
demonstrações financeiras e respectivas notas explicativas. O preço de mercado dos valores
mobiliários de emissão da Companhia poderá diminuir em razão de qualquer desses riscos, hipóteses
em que os potenciais investidores poderão perder parte ou a totalidade de seu investimento nos valores
mobiliários de emissão da Companhia.
Os riscos descritos abaixo são, na data deste Formulário de Referência, aqueles que a Companhia
conhece e acredita que podem afetá-la adversamente. Além disso, riscos adicionais não conhecidos
atualmente pela Companhia ou que ela considera irrelevantes na data deste Formulário de Referência,
também poderão afetá-la adversamente.
Para fins desta seção “4. Fatores de Risco”, exceto se expressamente indicado de maneira diversa ou
se o contexto assim o indicar, a menção ao fato de que um risco, incerteza ou problema poderá causar
ou ter, ou causará ou terá “efeito adverso” ou “efeito negativo” para a Companhia, ou expressões
similares, significam que tal risco, incerteza ou problema poderá ou poderia causar efeito adverso
relevante nas atividades, reputação, situação financeira, resultados operacionais, fluxo de caixa,
liquidez e/ou negócios futuros, bem como no preço de mercado dos valores mobiliários de emissão da
Companhia. Expressões similares incluídas nesta seção “4. Fatores de Risco” devem ser
compreendidas nesse contexto.
Não obstante a subdivisão deste item “4.1. Fatores de Risco” e do item “4.2. Riscos de Mercado”,
determinados fatores de risco que estejam em um item podem também se aplicar a outros itens deste
item “4.1. Fatores de Risco” e do item “4.2. Riscos de Mercado”.
Antes de tomar qualquer decisão de investimento referente a qualquer valor mobiliário de emissão da
Companhia, os potenciais investidores devem analisar cuidadosamente todas as informações contidas
neste Formulário de Referência, os riscos mencionados a seguir e as demonstrações financeiras e
respectivas notas explicativas.
Os termos "nós", "nosso", "Companhia" ou “Desktop", quando utilizados nesta seção do Formulário de
Referência, referem-se ou significam, conforme o caso, à Companhia e nossas controladas em
conjunto, exceto se expressamente indicado de forma diferente.
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D

5LVFRV5HODFLRQDGRVj&RPSDQKLD

A extensão da pandemia da COVID-19, a percepção de seus efeitos e a forma como a pandemia
afetará os negócios da Companhia dependem de eventos futuros, que são incertos e
imprevisíveis, assim como seus possíveis desdobramentos e consequências, e podem afetar
material e adversamente os negócios da Companhia, sua condição financeira, seus resultados
de operações e seus fluxos de caixa e, finalmente, a capacidade da Companhia de continuar a
operar seus negócios.
+LVWRULFDPHQWHDOJXPDVHSLGHPLDVHVXUWRVUHJLRQDLVRXJOREDLVFRPRDTXHOHVSURYRFDGRVSHOR]LND
YtUXVSHORYtUXVHERODSHORYtUXV+1 SRSXODUPHQWHFRQKHFLGDFRPRJULSHDYLiULD SHODIHEUHDIWRVD
SHORYtUXV+1 LQIOXHQ]D$SRSXODUPHQWHFRQKHFLGDFRPRJULSHVXtQD SHODVtQGURPHUHVSLUDWyULD
GRRULHQWHPpGLR 0(56 HSHODVtQGURPHUHVSLUDWyULDDJXGDJUDYH 6$56 DIHWDUDPGHWHUPLQDGRV
VHWRUHV GD HFRQRPLD GRV SDtVHV HP TXH HVVDV GRHQoDV VH SURSDJDUDP (P  PDUoR GH  D
2UJDQL]DomR0XQGLDOGH6D~GH ³206´ GHFODURXDSDQGHPLDGD&29,'GRHQoDFDXVDGDSRUXP
QRYRFRURQDYtUXV 6DUV&RY 1DSUiWLFDWDOGHFODUDomRVLJQLILFRXRUHFRQKHFLPHQWRSHOD206GH
TXHGHVGHHQWmRRYtUXVVHGLVVHPLQRXSRUGLYHUVRVFRQWLQHQWHVFRPWUDQVPLVVmRVXVWHQWDGDHQWUH
DVSHVVRDV
$ SDQGHPLD GD &29,' GHPDQGRX PHGLGDV UHVWULWLYDV SRU SDUWH GH DXWRULGDGHV JRYHUQDPHQWDLV
PXQGLDLV FRP R REMHWLYR GH SURWHJHU D SRSXODomR UHVXOWDQGR HP UHVWULo}HV QR IOX[R GH SHVVRDV
LQFOXLQGRTXDUHQWHQDH lockdownHOLPLWDo}HVDYLDJHQVHjXWLOL]DomRGHWUDQVSRUWHVS~EOLFRV QR
IHFKDPHQWR SURORQJDGR GH ORFDLV GH WUDEDOKR HP LQWHUUXSo}HV QD FDGHLD GH VXSULPHQWRV QR
IHFKDPHQWR GR FRPpUFLR H QD UHGXomR JHQHUDOL]DGD GH FRQVXPR 1R %UDVLO HVWDGRV H PXQLFtSLRV
LQFOXLQGR DV ORFDOLGDGHV HP TXH D &RPSDQKLD RSHUD DGRWDUDP DV GLUHWUL]HV HVWDEHOHFLGDV SHOR
0LQLVWpULRGD6D~GHSDUDFRQWURODUDSURSDJDomRGDGRHQoDFRPRLVRODPHQWRVRFLDOHFRQVHTXHQWH
UHVWULomRjFLUFXODomRTXHUHVXOWDUDPQRIHFKDPHQWRRXQDLPSRVLomRGHUHVWULo}HVGHIXQFLRQDPHQWR
GH UHVWDXUDQWHV EDUHV KRWpLV VKRSSLQJ FHQWHUV iUHDV GH JUDQGH FLUFXODomR SDUTXHV H GHPDLV
HVSDoRVS~EOLFRV
&RPRUHVXOWDGRGHXPDHYHQWXDOGHVDFHOHUDomRHFRQ{PLFDQR%UDVLOGHFRUUHQWHGDVPHGLGDVWRPDGDV
HPDWHQomRjSDQGHPLDGD&29,'RVFOLHQWHVHIRUQHFHGRUHVGD&RPSDQKLDSRGHPYLUDVROLFLWDU
D UHQHJRFLDomR GH DFRUGRV H[LVWHQWHV FRP SRVVtYHO DXPHQWR GH LQDGLPSOrQFLD H SRUWDQWR DIHWDU
DGYHUVDPHQWHRVUHVXOWDGRVGHRSHUDo}HVHDFRQGLomRILQDQFHLUDGD&RPSDQKLD
$SDQGHPLDSRGHWDPEpPHPDQiOLVHH[WHQVLYDLPSDFWDUPDWHULDOPHQWHRVQHJyFLRVHRSHUDo}HVGD
&RPSDQKLDFRPRUHVXOWDGRGHSRUH[HPSORTXDUHQWHQDVDEVHQWHtVPRGRWUDEDOKDGRUFRPRUHVXOWDGR
GH GRHQoD RX RXWURV IDWRUHV FRPR PHGLGDV GH GLVWDQFLDPHQWR VRFLDO UHVWULo}HV UHODFLRQDGDV j
ORFRPRomR RX RXWUDV UHVWULo}HV 6H XPD SRUFHQWDJHP VLJQLILFDWLYD GH QRVVD IRUoD GH WUDEDOKR QmR
SXGHU WUDEDOKDU LQFOXVLYH SRU PRWLYR GH GRHQoD RX UHVWULo}HV JRYHUQDPHQWDLV UHODFLRQDGDV j
ORFRPRomRPRWLYDGDVSHODSDQGHPLDDVRSHUDo}HVGD&RPSDQKLDSRGHPVHUDGYHUVDPHQWHDIHWDGDV
8PSHUtRGRSURORQJDGRGHWUDEDOKRUHPRWRWDPEpPSRGHDXPHQWDURVULVFRVRSHUDFLRQDLVLQFOXLQGR
PDVQmROLPLWDGRULVFRVGHVHJXUDQoDFLEHUQpWLFDRTXHSRGHSUHMXGLFDUDFDSDFLGDGHGD&RPSDQKLD
GHJHUHQFLDUHRSHUDUVHXVQHJyFLRVDOpPGRDXPHQWRGHURWDWLYLGDGH turnover HDIDVWDPHQWRGH
FRODERUDGRUHVHPFRQVHTXrQFLDGHLPSDFWRVjVD~GHPHQWDO
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$Wp D GDWD GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD HQIUHQWDPRV GLILFXOGDGHV RSHUDFLRQDLV FDXVDGDV SHOD
UHVWULomR GH FLUFXODomR GH SHVVRDV HP GHFRUUrQFLD GD SDQGHPLD GD &29,' LQFOXLQGR QRVVRV
WpFQLFRVGHLQVWDODomRHPDQXWHQomR$GHPDLVHTXLSDPHQWRVQHFHVViULRVSDUDRSHUDomRWLYHUDPVHX
WHPSRGHHQWUHJDDXPHQWDGRSHODPDLVHVFDVVDGLVSRQLELOLGDGHGHDOJXQVLQVXPRVSURGXWLYRV
2DOFDQFHWRWDOGRLPSDFWRGDSDQGHPLDGD&29,'VREUHRVQHJyFLRVHUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVGD
&RPSDQKLDGHSHQGHGRVGHVGREUDPHQWRVIXWXURVLQFOXVLYHDGXUDomRHDGLVVHPLQDomRGDSDQGHPLD
TXH VmR LQFHUWRV H LPSUHYLVtYHLV HVSHFLDOPHQWH QR %UDVLO GH VHX LPSDFWR VREUH RV PHUFDGRV GH
FDSLWDLVHILQDQFHLURHTXDOTXHUQRYDLQIRUPDomRKRMHGHVFRQKHFLGDVREUHDJUDYLGDGHGRYtUXVGH
VXDGLVVHPLQDomRSDUDRXWUDVUHJL}HVHGDVDo}HVWRPDGDVSDUDFRQWrODHQWUHRXWUDV1RFRQWH[WR
GDUHFHVVmRHFRQ{PLFDQR%UDVLOFDXVDGDSHODSDQGHPLDGD&29,'D&RPSDQKLDWDPEpPSRGH
HQIUHQWDUGLILFXOGDGHVHRXDWUDVRVQDREWHQomRGHQRYRVILQDQFLDPHQWRVPDQXWHQomRGRVcovenants
ILQDQFHLURVGHLQVWLWXLo}HVILQDQFHLUDVPDQWHURVQtYHLVGHDGLPSOrQFLDFRQIRUPHSDGU}HVKLVWyULFRV
LQYHVWLUQRFUHVFLPHQWRGRQHJyFLRDOpPGHQROLPLWHDWHQGHURXWUDVQHFHVVLGDGHVGHOLTXLGH]HFDSLWDO
RTXHSRGHSUHMXGLFDUVHXVQHJyFLRV
1mR WHPRV FRQKHFLPHQWR GH HYHQWRV FRPSDUiYHLV TXH SRVVDP IRUQHFHU XPD RULHQWDomR TXDQWR DR
HIHLWRGDGLVVHPLQDomRGD&29,'HGHXPDSDQGHPLDJOREDOHFRPRUHVXOWDGRRLPSDFWRILQDOGR
VXUWRGD&29,'pLQFHUWR
3RU ILP PHVPR DSyV D GLPLQXLomR GR VXUWR GD &29,' XPD UHFHVVmR HRX GHVDFHOHUDomR
HFRQ{PLFD QRWDGDPHQWH QR %UDVLO LQFOXLQGR DXPHQWR GR GHVHPSUHJR SRGH UHVXOWDU HP L PHQRU
DWLYLGDGHFRPHUFLDOHGHFRQVXPR LL UHFHLRGRVFRQVXPLGRUHVH LLL DXPHQWRGRLQDGLPSOHPHQWRGRV
FOLHQWHVHIRUQHFHGRUHV
1mRSRGHPRVJDUDQWLUTXHRXWURVVXUWRVUHJLRQDLVHRXJOREDLVQmRDFRQWHFHUmR(FDVRDFRQWHoDP
QmRSRGHPRVJDUDQWLUTXHD&RPSDQKLDVHUiFDSD]GHLPSHGLUXPLPSDFWRQHJDWLYRHPVHXVQHJyFLRV
2LPSDFWRGDSDQGHPLDGD&29,'WDPEpPSRGHSUHFLSLWDURXDJUDYDURVRXWURVULVFRVGLVFXWLGRV
QHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
A Companhia está sujeita a erros, atrasos ou falhas em medidas de segurança de tecnologia da
informação (“TI”), que poderão também ser violadas ou comprometidas, além de estar sujeita a
indisponibilidades imprevistas de sistemas de TI, que podem resultar em indenizações e na
perda da confiança de clientes na segurança dos serviços, afetando adversamente a Companhia.
$&RPSDQKLDGHVHQYROYHXPDLQIUDHVWUXWXUDFRPXPGHWHFQRORJLDSURFHVVRVHSHVVRDV&HUWDVUHGHV
HVLVWHPDVGHLQIRUPDomRVmRHVVHQFLDLVSDUDVXDVDWLYLGDGHVHGHVXDVFRQWURODGDV2VVLVWHPDVGH
LQIRUPDomR GHYHP VXSRUWDU GH PDQHLUD DGHTXDGD WRGDV DV QHFHVVLGDGHV GH DUTXLYDPHQWR H
SURFHVVDPHQWRGHLQIRUPDo}HVDOpPGHJDUDQWLURDFHVVRDWRGRVRVLQWHUHVVDGRVREHGHFHQGRDRV
FULWpULRV GH FRQILGHQFLDOLGDGH LQWHJULGDGH H GLVSRQLELOLGDGH GH GHWHUPLQDGDV LQIRUPDo}HV H GDGRV
SHVVRDLVQRVWHUPRVGDOHJLVODomRYLJHQWHDSOLFiYHODRVVHXVQHJyFLRV4XDOTXHUIDOKDQRVVLVWHPDV
GH WHFQRORJLD GD LQIRUPDomR GD &RPSDQKLD SRGH DIHWDU D GLVSRQLELOLGDGH LQWHJULGDGH H
FRQILGHQFLDOLGDGHGHWDLVVLVWHPDVHSRUWDQWRDIHWDUDGYHUVDPHQWH&RPSDQKLD
$WtWXORH[HPSOLILFDWLYRDFRQWDPLQDomR LQWHQFLRQDORXDFLGHQWDO GDVUHGHVHVLVWHPDVGD&RPSDQKLD
SRUWHUFHLURVFRPTXHPHVWiFRPSDUWLOKDGDGRVRDFHVVRQmRDXWRUL]DGRDLQIRUPDo}HVFRQILGHQFLDLV
HGDGRVSHVVRDLVGHFOLHQWHVSRUSHVVRDVGHQWURRXIRUDGDRUJDQL]DomRDWDTXHVFLEHUQpWLFRVRXIDOKDV
GHVLVWHPDVTXHFDXVHPGHJUDGDomRDRVVLVWHPDVRXLQGLVSRQLELOLGDGHGHVHUYLoRHDSHQHWUDomRQRV
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VLVWHPDVGHWHFQRORJLDGDLQIRUPDomRHSODWDIRUPDVFRUUHODWDVSRUWHUFHLURVFRPDHYHQWXDOLQILOWUDomR
GH malware WDLV FRPR YtUXV GH FRPSXWDGRU  QHVVHV VLVWHPDV SRGHP DIHWDU DGYHUVDPHQWH D
&RPSDQKLD
7HQWDWLYDVSRUTXDOTXHUSHVVRDLQFOXLQGRVHXVIXQFLRQiULRVGHYLRODUGDGRVRXLQYDGLUDVHJXUDQoDGH
UHGHVSDUDDSURSULDUVHLQGHYLGDPHQWHGHLQIRUPDo}HVFRQILGHQFLDLVEHPFRPRDLQYDVmRGHUHGHSRU
YtUXVRXRXWURVVRIWZDUHVPDOLFLRVRVGHTXDOTXHUQDWXUH]DDWDTXHVFLEHUQpWLFRVRXIDOKDVGHVLVWHPD
RX GH IXQFLRQiULRV TXH DFDUUHWHP QR XVR LQGHYLGR GH LQIRUPDo}HV FRQILGHQFLDLV SRGHP SURYRFDU D
LQWHUUXSomRGDSUHVWDomRGRVVHUYLoRVGD&RPSDQKLDHFRQVHTXHQWHPHQWHDIHWDUDVRSHUDo}HVGRV
VHXV FOLHQWHV 1R PHVPR VHQWLGR D DGRomR GR UHJLPH GH KRPH RIILFH SHORV FRODERUDGRUHV GD
&RPSDQKLDHPUD]mRGDVPHGLGDVGHLVRODPHQWRVDGRWDGDVSHORVHVWDGRVHPXQLFtSLRVHPUD]mRGD
SDQGHPLDGH&29,'DXPHQWRXDSRVVLELOLGDGHGHDWDTXHVFLEHUQpWLFRVSRUPHLRGRVFRPSXWDGRUHV
GHWDLVFRODERUDGRUHVKDMDYLVWDTXHDVHJXUDQoDFLEHUQpWLFDGDVUHGHVXWLOL]DGDVSRUHVWHVHPVXDV
FDVDVSRGHQmRDSUHVHQWDURPHVPRQtYHOGHVHJXUDQoDGDTXHODGRDPELHQWHGD&RPSDQKLD(PWDLV
KLSyWHVHVD&RPSDQKLDHVWDUiVXMHLWDDUHVSRQVDELOLGDGHVVLJQLILFDWLYDVSHUDQWHVHXVFOLHQWHVRXRV
FOLHQWHVGHVHXVFOLHQWHVHPYLUWXGHGDYLRODomRGDVGLVSRVLo}HVFRQWUDWXDLVWDQWRQRTXHGL]UHVSHLWR
jDGHTXDGDGLVSRQLELOLGDGHGRVHUYLoRTXDQWRFRPUHODomRjVVXDVREULJDo}HVGHFRQILGHQFLDOLGDGHRX
DRFXPSULPHQWRGDOHJLVODomRYLJHQWHDSOLFiYHOTXDQWRjSULYDFLGDGHHSURWHomRGHGDGRVSHVVRDLV
$GHPDLVD&RPSDQKLDSRGHVHUREULJDGDDGLVSHQGHUVLJQLILFDWLYRVUHFXUVRVILQDQFHLURVHGHRXWUD
QDWXUH]DSDUDVHJXLURVSDUkPHWURVGHVHJXUDQoDH[LJLGRVSRUOHLVRXQRUPDVDSOLFiYHLVFRPRSRU
H[HPSORD/HLQGHGHDJRVWRGHFRQIRUPHDOWHUDGD ³/*3'´ VHSURWHJHUGDDPHDoD
GH TXHEUDV GH VHJXUDQoD H SDUD PLQLPL]DU RV SUREOHPDV FDXVDGRV SRU YLRODo}HV EHP FRPR SRU
TXDOTXHULQGLVSRQLELOLGDGHLPSUHYLVWDGRVVLVWHPDVLQWHUQRVGH7,$LQFDSDFLGDGHGD&RPSDQKLDHP
RSHUDU VXDV UHGHV H VLVWHPDV GHYLGR D FLEHUDWDTXHV SRGH UHVXOWDU HP GHVSHVDV VLJQLILFDWLYDV HRX
SHUGDGHSDUWLFLSDomRGHPHUFDGRSDUDRXWUDVRSHUDGRUDV
(VSHFLILFDPHQWH QR TXH WDQJH D /*3' VREUH RV DJHQWHV GH WUDWDPHQWR GH GDGRV FRQWURODGRU H
RSHUDGRUGHGDGRV DUHIHULGD/HLHVWDEHOHFHUHVSRQVDELOLGDGHVROLGiULDHQWUHFRQWURODGRUHVGHGDGRV
FRPR D &RPSDQKLD  H RV RSHUDGRUHV GH GDGRV VHPSUH TXH RV SULPHLURV HVWLYHUHP HQYROYLGRV QR
WUDWDPHQWRGHGDGRVSHVVRDLVTXHUHVXOWHPHPGDQRVDRVWLWXODUHVGHGDGRV
,VWRVLJQLILFDTXHDVYLRODo}HVjOHJLVODomRGHSURWHomRGHGDGRVSRUFRQWUDWDGRVHVXEFRQWUDWDGRVGD
&RPSDQKLD TXH UHDOL]HP WUDWDPHQWR GH GDGRV SHVVRDLV LQFOXVLYH RV SURYHGRUHV GH DSOLFDWLYRV H
FRQH[mR QD LQWHUQHW SRGHUmR UHVXOWDU HP GHYHUHV GH FRPSHQVDomR H LQGHQL]DomR GD &RPSDQKLD
SHUDQWHWHUFHLURVTXHSRGHUmRJHUDUFXVWRVHGHVSHVDVUHOHYDQWHVHLPSDFWDURVUHVXOWDGRVILQDQFHLURV
GD&RPSDQKLDHVXDUHSXWDomR
$OpPGLVVRVHD&RPSDQKLDQmRFRQVHJXLULPSHGLURURXERGHLQIRUPDo}HVYDOLRVDVWDLVFRPRGDGRV
ILQDQFHLURV LQIRUPDo}HV FRQILGHQFLDLV H SURSULHGDGH LQWHOHFWXDO RX VH QmR FRQVHJXLU SURWHJHU D
SULYDFLGDGHGRVFOLHQWHVHIXQFLRQiULRVHGDGRVFRQILGHQFLDLVFRQWUDYLRODo}HVGHUHGHRXGHVHJXUDQoD
GH7,SRGHVHWHUGDQRVjUHSXWDomRHDIHWDUQHJDWLYDPHQWHDFRQILDQoDGRVLQYHVWLGRUHVHFOLHQWHV
$VVLPDGLYXOJDomRQmRDXWRUL]DGDGHLQIRUPDo}HVH[FOXVLYDVRXFRQILGHQFLDLVGHFOLHQWHVRXDLQGDGH
VHXVGDGRVSHVVRDLVTXHUVHMDSHODYLRODomRGHVLVWHPDVGHFRPSXWDGRUIDOKDGHVLVWHPDDWDTXHV
FLEHUQpWLFRVRXSRUTXDOTXHURXWUDIRUPDSRGH L SUHMXGLFDUDUHSXWDomRGD&RPSDQKLDHID]HUFRP
TXHHVWDSHUFDRVFOLHQWHVH[LVWHQWHVHRVFOLHQWHVHPSRWHQFLDO LL VXMHLWDUD&RPSDQKLDDSHQDOLGDGHV
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SUHYLVWDVHPOHLH LLL DIHWDUDGYHUVDPHQWHRVQHJyFLRVGD&RPSDQKLDVHXVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLV
LPDJHPHVLWXDomRILQDQFHLUD
3RU ILP RV FXVWRV DVVRFLDGRV D XP DWDTXH FLEHUQpWLFR SRGHP LQFOXLU LQFHQWLYRV GLVSHQGLRVRV
RIHUHFLGRVDFOLHQWHVHSDUFHLURVFRPHUFLDLVDWXDLVSDUDPDQWHUVHXVQHJyFLRVDFUHVFLGRVGHGHVSHVDV
FRPPHGLGDVGHFLEHUVHJXUDQoDHRXVRGHUHFXUVRVDOWHUQDWLYRVSHUGDGHUHFHLWDFRPDLQWHUUXSomR
GH DWLYLGDGHV H Do}HV MXGLFLDLV &DVR QmR VHMD SRVVtYHO OLGDU DGHTXDGDPHQWH FRP WDLV ULVFRV GH
FLEHUVHJXUDQoD RX D UHGH RSHUDFLRQDO H RV VLVWHPDV GH LQIRUPDomR VHMDP FRPSURPHWLGRV SRGHUi
KDYHU XP HIHLWR DGYHUVR QRV QHJyFLRV QD VLWXDomR ILQDQFHLUD H QRV UHVXOWDGRV RSHUDFLRQDLV GD
&RPSDQKLD
A impossibilidade de implementar com sucesso nossa estratégia de crescimento orgânico
poderá nos afetar adversamente.
1RVVRSODQRGHFUHVFLPHQWRGHSHQGHGHGLYHUVRVIDWRUHVTXHHVWmRIRUDGHQRVVRFRQWUROHWDLVFRPR
RFUHVFLPHQWRGDGHPDQGDSRUEDQGDODUJDQRSDtVVREUHWXGRQDVUHJL}HVHVHJPHQWRVHPTXHD
&RPSDQKLD SODQHMD FUHVFHU GLVSRQLELOLGDGH GH LQVXPRV D SUHoRV H SUD]RV DFHVVtYHLV IDWRUHV
PDFURHFRQ{PLFRV TXH LPSDFWHP R SRGHU GH FRPSUD HVSHFLDOPHQWH GH SHVVRDV ItVLFDV YDULDo}HV
FDPELDLVUHOHYDQWHVSRWHQFLDLVULVFRVQDLPSOHPHQWDomRGHQRYDVWHFQRORJLDVDXPHQWRGDFRPSHWLomR
QDV ORFDOLGDGHV DOYRV GH H[SDQVmR GLILFXOGDGHV QD REWHQomR GH OLFHQoDV MXQWR D yUJmRV S~EOLFRV H
SULYDGRVSDUDLQVWDODomRHH[SORUDomRGDVUHGHVGHILEUDyWLFDHVFDVVH]GHPmRGHREUDHPYROXPHH
TXDOLGDGHFRQGL]HQWHFRPRSODQRGHFUHVFLPHQWRQRYRVPRGHORVGHQHJyFLRFRQWUDRVTXDLVSRGHPRV
QmR VHU FDSD]HV GH FRPSHWLU EHP FRPR QRYDV WHFQRORJLDV TXH DWXHP FRPR
VXEVWLWXWDVFRPSOHPHQWDUHV DRV SURGXWRV H VHUYLoRV RIHUHFLGRV SHOD &RPSDQKLD $LQGD R SODQR GH
FUHVFLPHQWRRUJkQLFR SRGH VRIUHUDOWHUDo}HVGHFRUUHQWHVGH RSRUWXQLGDGHV GH QHJyFLRV LQRUJkQLFRV
TXH VXUMDP SDUD D &RPSDQKLD VHMDP HP ORFDOLGDGHV OLPtWURIHV RX QmR EHP FRPR GR LQWHUHVVH H
GLVSRQLELOLGDGHGHSRWHQFLDLVDOYRVGHDTXLVLomRRVTXDLVHVWmRPHOKRUHVGHWDOKDGRVQRIDWRUGHULVFR
³A Companhia pode não ter sucesso com a sua estratégia de crescimento por meio de aquisições ou
parcerias, as quais envolvem riscos. Além disso, a Companhia não pode garantir o sucesso de tais
aquisições´DEDL[R
1HVWH VHQWLGR QmR SRGHPRV DVVHJXUDU TXH D FDSDFLGDGH GH JHUHQFLDPHQWR GH FUHVFLPHQWR GD
&RPSDQKLDVHUiEHPVXFHGLGDRXTXHQmRLQWHUIHULUiDGYHUVDPHQWHQDHVWUXWXUDMiH[LVWHQWH&DVRD
&RPSDQKLDQmRVHMDFDSD]GHJHUHQFLDUVHXFUHVFLPHQWRGHIRUPDVDWLVIDWyULDSRGHUiQmRDWLQJLURV
QtYHLVGHFUHVFLPHQWRHUHWRUQRHVSHUDGRVEHPFRPRSHUGHUVXDSRVLomRQRPHUFDGRRTXHSRGHUi
WHUXPHIHLWRDGYHUVRUHOHYDQWHVREUHVXDFRQGLomRILQDQFHLUD UHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVHRYDORUGH
PHUFDGRGRVYDORUHVPRELOLiULRVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLD
A Companhia pode ser incapaz de responder à tendência recente de consolidação do mercado
brasileiro de telecomunicações. Além disso, eventual consolidação do setor poderá afetar
futuras aquisições a serem realizadas pela Companhia.
2 VHWRU GH WHOHFRPXQLFDo}HV HVWi HP SURFHVVR GH FUHVFLPHQWR H FRQVROLGDomR VHQGR TXH QHVWH
SURFHVVR D &RPSDQKLD FRPSHWH FRP FRQFRUUHQWHV WDPEpP HP SHUtRGR GH H[SDQVmR &DVR RV
FRQFRUUHQWHV VHMDP PDLV EHPVXFHGLGRV QD LPSOHPHQWDomR GH VXDV HVWUDWpJLDV GH H[SDQVmR GH
DWLYLGDGHVLVVRSRGHJHUDULPSDFWRDGYHUVRQDFDSDFLGDGHGHFUHVFLPHQWRGD&RPSDQKLDWDQWRSDUD
FUHVFLPHQWRRUJkQLFRFRPRSDUDFUHVFLPHQWRDWUDYpVGHDTXLVLo}HV
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$GLFLRQDOPHQWHjPHGLGDTXHDFRQVROLGDomRRFRUUHHODSRGHUHVXOWDUQRDXPHQWRGHFRQFRUUrQFLD
GHQWUR GR PHUFDGR GH DWXDomR GD &RPSDQKLD $ &RPSDQKLD SRGH VHU LQFDSD] GH UHVSRQGHU
DGHTXDGDPHQWH jV SUHVV}HV GH FRQVROLGDomR GR PHUFDGR DIHWDQGR DGYHUVDPHQWH R QHJyFLR
FRQGLomRILQDQFHLUDHUHVXOWDGRVGHRSHUDo}HVGD&RPSDQKLD
As operações da Companhia dependem de sua rede de telecomunicações própria, em que a
Companhia é responsável pela manutenção e reparos. Uma eventual falha dessas redes pode
causar atrasos ou interrupções no serviço, o que pode reduzir ou inviabilizar a capacidade da
Companhia prestar os serviços adequadamente a seus clientes.
'DQRV HRX IDOKDV QD UHGH H VLVWHPDV GH UHIRUoR GD &RPSDQKLD SRGHP UHVXOWDU HP DWUDVRV RX
LQWHUUXSo}HV QRV VHUYLoRV SUHVWDGRV H LPSDFWDU VXD FDSDFLGDGH GH RIHUHFHU DRV FOLHQWHV VHUYLoRV
DGHTXDGRV SRU PHLR GH VXDV UHGHV GH WHOHFRPXQLFDo}HV $OJXQV GRV ULVFRV SDUD DV UHGHV H
LQIUDHVWUXWXUD GH WHOHFRPXQLFDo}HV GD &RPSDQKLD LQFOXHP L  GDQRV ItVLFRV D OLQKDV GH DFHVVR LL 
SLFRVGHHOHWULFLGDGHHDSDJ}HV LLL GHIHLWRVGHKDUGZDUHHVRIWZDUH LY IDOKDVSRUPRWLYRVDOpPGR
DOFDQFH GD &RPSDQKLD Y  IDOKDV GH VHJXUDQoD H YL  GHVDVWUHV QDWXUDLV LQFOXVLYH SRU LQFrQGLR
H[SORVmR WHPSHVWDGHV RX TXDLVTXHU RXWURV HYHQWRV LQHVSHUDGRV (YHQWXDLV GDQRV RX IDOKDV QR
VLVWHPD SRGHP FDXVDU DWUDVRV RX LQWHUUXSo}HV QR VHUYLoR R TXH SRGH UHGX]LU RX LQYLDELOL]DU D
FDSDFLGDGHGD&RPSDQKLDHPSUHVWDURVVHUYLoRVDGHTXDGDPHQWHDVHXVFOLHQWHVSRGHQGRUHGX]LUDV
VXDV UHFHLWDV RSHUDFLRQDLV H DGLFLRQDOPHQWH SRGHQGR ID]HU FRP TXH D &RPSDQKLD LQFRUUD HP
GHVSHVDV DGLFLRQDLV $OpP GLVVR D RFRUUrQFLD GH TXDOTXHU XP GHVVHV HYHQWRV SRGH VXEPHWHU D
&RPSDQKLDDPXOWDVHRXWUDVVDQo}HVLPSRVWDVSHOD$1$7(/DIHWDQGRVHXVQHJyFLRVHUHVXOWDGRV
RSHUDFLRQDLV DOpP GD REULJDomR GH FRQFHGHU DRV FOLHQWHV RV GHYLGRV GHVFRQWRV HP FDVR GH
LQGLVSRQLELOLGDGHRXGHJUDGDomRGRVHUYLoRSUHVWDGR
A Companhia pode não ter sucesso com a sua estratégia de crescimento por meio de aquisições
ou parcerias, as quais envolvem riscos. Além disso, a Companhia não pode garantir o sucesso
de tais aquisições.
eSRVVtYHOTXHD&RPSDQKLDYHQKDDDGTXLULURXWURVQHJyFLRVFRUUHODFLRQDGRVQRkPELWRGHVHXSODQR
GH FUHVFLPHQWR LQRUJkQLFR $ &RPSDQKLD QmR SRGHJDUDQWLU TXH WHUiVXFHVVRHP LGHQWLILFDU DYDOLDU
HIHWLYDUHLQWHJUDUDTXLVLo}HVQRPRPHQWRHRXHPWHUPRVSUHoRVHRXFRQGLo}HVGHVHMDGRV
2 VXFHVVR GH UHIHULGDV DTXLVLo}HV RX LQYHVWLPHQWRV VH EDVHLD QD FDSDFLGDGH GD &RPSDQKLD GH
LGHQWLILFDURSRUWXQLGDGHVHGHHVWDEHOHFHUSUHPLVVDVSUHFLVDVUHODWLYDVjDYDOLDomRjVRSHUDo}HVDR
SRWHQFLDOGHFUHVFLPHQWRjLQWHJUDomRHRXWURVIDWRUHVUHODFLRQDGRVDRVUHVSHFWLYRVQHJyFLRV$OpP
GLVVR DVQRYDV DTXLVLo}HV SRGHP UHVXOWDU HP GLILFXOGDGHV QD LQWHJUDomR GDV HPSUHVDVDGTXLULGDV
EHP FRPR QR GHVYLR GH FDSLWDO H GD DWHQomR GD DGPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD SDUD RXWUDV
RSRUWXQLGDGHVGHQHJyFLRV$LQWHJUDomRGHTXDOTXHUXPDGDVHPSUHVDVDGTXLULGDVHVHXVLPSDFWRV
ILQDQFHLURVSRGHPDIHWDURVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVGD&RPSDQKLDGHPDQHLUDDGYHUVD
$ HVWUDWpJLD GH FUHVFLPHQWR SRU PHLR GH DTXLVLo}HV RX SDUFHULDV GD &RPSDQKLD HQYROYH GLYHUVRV
ULVFRVGHQWUHRVTXDLVVHLQFOXHP
•

DYDOLDomR H HVWUXWXUDomR GH SODQR GH FUHVFLPHQWR GDV HPSUHVDV DGTXLULGDV FRP EDVH HP
SUHPLVVDVTXHQmRYHQKDPDVHFRQFUHWL]DU

•

QHFHVVLGDGHGH UHFXUVRV DGLFLRQDLV QR kPELWR GHXP SURFHVVRGH DTXLVLomRH GHPDQGDGH
WHPSRVXEVWDQFLDOGXUDQWHRSURFHVVRGHDTXLVLomR
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•

DTXLVLomRGHQHJyFLRVTXHQmRFRQWULEXDPSDUDDHVWUDWpJLDGHFUHVFLPHQWRGD&RPSDQKLD

•

DTXLVLomRGHQHJyFLRVSRUYDORUDFLPDGRVHXYDORUUHDO

•

DTXLVLo}HVTXHSRVVDPQmRUHVXOWDUQRVDXPHQWRVSUHYLVWRVGHUHFHLWDVSRUUD]}HVH[yJHQDV
DRFRQWUROHGD&RPSDQKLD

•

RSURFHVVRGHDXGLWRULD due diligence FRQGX]LGRDQWHVGDFRQFOXVmRGDDTXLVLomRSRGHUiQmR
LGHQWLILFDU WRGRV RV SRWHQFLDLV SDVVLYRV FRQWLQJHQWHV GD DGTXLULGD WDLV FRPR SURFHVVRV
DGPLQLVWUDWLYRV RX MXGLFLDLV FtYHLV ILVFDLV FULPLQDLV WUDEDOKLVWDV H SUHYLGHQFLiULRV
LUUHJXODULGDGHV QD FRQGXomR GRV QHJyFLRV FRQWLQJrQFLDV UHODFLRQDGDV D SURSULHGDGH
LQWHOHFWXDO HQWUH RXWURV VHQGR TXH D &RPSDQKLD SRGH QmR FRQVHJXLU FREUDU WRWDO RX
SDUFLDOPHQWH GRV YHQGHGRUHV GDV UHVSHFWLYDV HPSUHVDV DGTXLULGDV DV LQGHQL]Do}HV
SDFWXDGDV TXDQGRKRXYHU SRUWDLVSDVVLYRV

•

DV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV GDV HPSUHVDV DGTXLULGDV SRGHP WHU VLGR SUHSDUDGDV HP
GHVDFRUGR FRP DV SUiWLFDV FRQWiEHLV YLJHQWHV RX GHILFLrQFLDV VLJQLILFDWLYDV GH FRQWUROHV
LQWHUQRVDLQGDTXHQmRPDWHULDOL]DGDVSRGHPSRUHVWHVRXSRURXWURVIDWRUHVQmRUHIOHWLUGH
IRUPDYHUGDGHLUDHDGHTXDGDDFRQGLomRILQDQFHLUDGHUHIHULGDHPSUHVD

•

QmRFRQFOXVmRGDVDTXLVLo}HVQDVFRQGLo}HVTXHD&RPSDQKLDYLVOXPEUDRXTXHDWHQGDPVXDV
H[SHFWDWLYDVGHUHWRUQR

•

HYHQWXDOQmRFXPSULPHQWRGHFRQGLo}HVSUHFHGHQWHVSDUDRIHFKDPHQWRGDDTXLVLomR

•

DLQWHJUDomRGHVLVWHPDVHGHRXWURVUHFXUVRVSRGHVHUVXEVWDQFLDOPHQWHPDLVGHPRUDGDH
FXVWRVDGRTXHRSODQHMDGRHGHVYLDUDDWHQomRGDDGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDH

•

SRWHQFLDLVVLQHUJLDVSUHYLVWDVSRGHPQmRVHUH[HTXtYHLVTXDQGRGDVXDLPSOHPHQWDomRSyV
FRQFOXVmR

2V UHVXOWDGRV ILQDQFHLURV GD &RPSDQKLD DSyV TXDLVTXHU DTXLVLo}HV SRGHP VHU DGYHUVDPHQWH
DIHWDGRVSRUGHVSHVDVHPFRQH[mRFRPQRVVDLQWHJUDomRGRVQHJyFLRVHRSHUDo}HVGDVFRPSDQKLD
DGTXLULGDV $OpP GLVVR FRPR UHVXOWDGR GH WDLV WUDQVDo}HV SRGHUHPRV UHJLVWUDU PRQWDQWHV
VLJQLILFDWLYRVGHiJLRHRXWURVDWLYRVLQWDQJtYHLVHPQRVVDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVFRQVROLGDGDV
FRPRIRLRFDVRSDUDDDTXLVLomRGD1HWLRQ6ROXo}HVHP,QWHUQHW9LD5iGLR/WGDUHDOL]DGDHPPDUoR
GH TXHSRGHPHVWDUVXMHLWRVDUHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHOFRPEDVHHPIXWXUDVPXGDQoDV
DGYHUVDV HP QRVVRV QHJyFLRV RX SHUVSHFWLYDV LQFOXLQGR QRVVD LQFDSDFLGDGH GH UHFRQKHFHU RV
EHQHItFLRVDQWHFLSDGRVSHODWUDQVDomR(PGHPDUoRGHD&RPSDQKLDSRVVXL5PLO
FRPRiJLRJHUDGRHPGHFRUUrQFLDGHDTXLVLo}HVGHRXWUDVVRFLHGDGHV
$RFRUUrQFLDGHTXDLVTXHUGHVWHVIDWRUHVRXRXWURVIDWRUHVTXH DDGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDQmR
FRQVLJD SUHYHU FRP UHODomR j VXD HVWUDWpJLD GH FUHVFLPHQWR SRGHUi RFDVLRQDU XP HIHLWR DGYHUVR H
UHOHYDQWHQRVUHVXOWDGRVGHVHXVQHJyFLRVQDVXDUHSXWDomRHQDVXDFRQGLomRILQDQFHLUD
A Companhia pode não conseguir ter acesso a novos financiamentos a termos atrativos para
conseguir viabilizar suas necessidades de capital ou cumprir com suas obrigações financeiras.
$ FDSWDomR GH ILQDQFLDPHQWRV SHOD &RPSDQKLD p XPD LPSRUWDQWH IRQWH GH UHFXUVRV SDUD
LPSOHPHQWDomRGHVXDHVWUDWpJLDGHFUHVFLPHQWRHSDUDRFDSLWDOGHJLURSDUDD&RPSDQKLD1RHQWDQWR
RPHUFDGRJOREDOHDVFRQGLo}HVHFRQ{PLFDVWrPVLGRHpHVSHUDGRTXHFRQWLQXHPDVHUWXPXOWXDGRV
HYROiWHLV
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2VPHUFDGRVGHGtYLGDIRUDPUHFHQWHPHQWHLPSDFWDGRVSRUEDL[DVVLJQLILFDWLYDVQRVHWRUGHVHUYLoRV
ILQDQFHLURV H SHOD UHSUHFLILFDomR GR FXVWR GH FUpGLWR GHQWUH RXWURV IDWRUHV 7DLV HYHQWRV DIHWDUDP
QHJDWLYDPHQWHDVFRQGLo}HVHFRQ{PLFDVHPJHUDO(PSDUWLFXODURFXVWRGHFDSWDomRGHUHFXUVRVQRV
PHUFDGRVGHGtYLGDDSUHVHQWRXDXPHQWRVXEVWDQFLDODRSDVVRTXHDGLVSRQLELOLGDGHGHIXQGRVGHVVHV
PHUFDGRV GLPLQXLX VLJQLILFDWLYDPHQWH $GHPDLV FRPR UHVXOWDGR GH SUHRFXSDo}HV TXDQWR j
HVWDELOLGDGHGRVPHUFDGRVILQDQFHLURVHPJHUDOHjVROYrQFLDGHFRQWUDSDUWHVRFXVWRGHFDSWDomRQRV
PHUFDGRVGHFUpGLWRDXPHQWRXXPDYH]TXHPXLWRVFUHGRUHVDXPHQWDUDPDVWD[DVGHMXURVDGRWDUDP
QRUPDVPDLVULJRURVDVGHHPSUpVWLPRVHUHGX]LUDPVHXYROXPHHHPDOJXQVFDVRVLQWHUURPSHUDPD
RIHUWDGHILQDQFLDPHQWRDWRPDGRUHVHPWHUPRVFRPHUFLDLVUD]RiYHLV
&DVR D &RPSDQKLD QmR VHMD FDSD] GH REWHU ILQDQFLDPHQWRV RX GH UHILQDQFLDU VXDV GtYLGDV TXDQGR
QHFHVViULRRXVHDGLVSRQLELOLGDGHVHGHUVRPHQWHHPWHUPRVGHVIDYRUiYHLVDHODD&RPSDQKLDSRGH
SHUGHUXPDLPSRUWDQWHIRQWHGHUHFXUVRVSDUDVDWLVID]HUVXDVQHFHVVLGDGHVGHFDSLWDORTXHSRGHWHU
XPHIHLWRDGYHUVRUHOHYDQWHQRVVHXVQHJyFLRVHUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLV3DUDPDLVLQIRUPDo}HVVREUH
RVFRQWUDWRVGHHPSUpVWLPRHILQDQFLDPHQWRHRVUHVSHFWLYRVcovenantsHwaiversYHMDRLWHP I 
GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDHRIDWRUGHULVFR³A Companhia pode vir a precisar de capital adicional
no futuro, por meio de parcerias estratégicas ou de emissão de valores mobiliários, o que poderá
resultar em uma potencial diluição da participação do investidor em seu capital social” DEDL[R
A Companhia está sujeita a perdas não cobertas por seguros contratados e a dificuldades na
contratação de novas apólices, o que pode gerar efeitos adversos sobre seus negócios.
$&RPSDQKLDHVWiVXMHLWDjRFRUUrQFLDGHHYHQWRVQmRVHJXUDGRV WDLVFRPRFDVRIRUWXLWRHIRUoDPDLRU
RXLQWHUUXSomRGHFHUWDVDWLYLGDGHV RXGHGDQRVPDLRUHVGRTXHRVOLPLWHVGHFREHUWXUDSUHYLVWRVHP
VXDVDSyOLFHV$OpPGLVVRDTXDQWLILFDomRGDH[SRVLomRGHULVFRQDVFOiXVXODVH[LVWHQWHVSRGHVHU
LQDGHTXDGDRXLQVXILFLHQWHSRGHQGRLQFOXVLYHLPSOLFDUHPUHHPEROVRPHQRUGRTXHRHVSHUDGR
1D HYHQWXDOLGDGH GD RFRUUrQFLD GH XP GRV HYHQWRV QmR JDUDQWLGRV RX TXH H[FHGDP DV FREHUWXUDV
SUHYLVWDVHPVXDVDSyOLFHVDWXDLVD&RPSDQKLDSRGHVRIUHUXPUHYpVILQDQFHLURSDUDUHFRPSRUHRX
UHIRUPDURVDWLYRVDWLQJLGRVSRUWDLVHYHQWRVHPHVPRQDKLSyWHVHGDRFRUUrQFLDGHXPVLQLVWURFREHUWR
SHODVDSyOLFHVQmRpSRVVtYHOJDUDQWLUTXHRSDJDPHQWRGRVHJXURVHUiUHDOL]DGRGHIRUPDWHPSHVWLYD
RXHPYDORUVXILFLHQWHSDUDFRPSHQViODLQWHJUDOPHQWHSHORVGDQRVGHFRUUHQWHVGHWDOVLQLVWURRTXH
SRGH DIHWDU QHJDWLYDPHQWH VHXV UHVXOWDGRV ILQDQFHLURV $LQGD QR FDVR GRV HYHQWRV VHJXUDGRV D
FREHUWXUDGHDSyOLFHVGHVHJXURHVWiFRQGLFLRQDGDDRSDJDPHQWRGRUHVSHFWLYRSUrPLR8PDHYHQWXDO
IDOKDGD&RPSDQKLDHPSDJDUHVVHVSUrPLRVFXPXODGDFRPDRFRUUrQFLDGHXPVLQLVWURSRGHFRORFDU
D&RPSDQKLDHPXPDVLWXDomRGHULVFRGDGRTXHQHVVDKLSyWHVHGDQRVPHVPRTXHVHJXUDGRVQmR
HVWDULDPVXMHLWRVjFREHUWXUDSHODVHJXUDGRUD
$GLFLRQDOPHQWHD&RPSDQKLDQmRSRGHJDUDQWLUTXHVHUiFDSD]GHPDQWHUDSyOLFHVGHVHJXURDWD[DV
FRPHUFLDLV UD]RiYHLV RX HP WHUPRV DFHLWiYHLV RX FRQWUDWDGDV FRP DV PHVPDV FRPSDQKLDV
VHJXUDGRUDV RX FRP FRPSDQKLDV VHJXUDGRUDV VLPLODUHV $ &RPSDQKLD SRGH DLQGD VHU
UHVSRQVDELOL]DGD MXGLFLDOPHQWH SHOR SDJDPHQWR GH LQGHQL]DomR D WHUFHLURV HP GHFRUUrQFLD GH XP
HYHQWXDO VLQLVWUR &DVR TXDLVTXHU GHVVHV IDWRUHV YHQKDP D RFRUUHU RV QHJyFLRV H UHVXOWDGRV
ILQDQFHLURVHRSHUDFLRQDLVGD&RPSDQKLDSRGHPVHUDGYHUVDPHQWHDIHWDGRV

351

PÁGINA: 25 de 367

Formulário de Referência - 2021 - DESKTOP – SIGMANET COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA S.A.

Versão : 2

4.1 - Descrição Dos Fatores de Risco

A Companhia pode vir a precisar de capital adicional no futuro, por meio de parcerias
estratégicas ou de emissão de valores mobiliários, o que poderá resultar em uma potencial
diluição da participação do investidor em seu capital social.
7HQGRHPYLVWDTXHDVRSHUDo}HVGD&RPSDQKLDGHPDQGDPFDSLWDOSDUDFUHVFLPHQWRD&RPSDQKLD
HVWiFRQVWDQWHPHQWHDQDOLVDQGRDOWHUQDWLYDVHFRQVLGHUDQGRSRVVLELOLGDGHVGHSDUFHULDVHVWUDWpJLFDV
HFDSWDo}HVDGLFLRQDLVSRUPHLRGHRSHUDo}HVGHHPLVVmRS~EOLFDRXSULYDGDGHDo}HVHRXYDORUHV
PRELOLiULRVFRQYHUVtYHLVRXSHUPXWiYHLVSRUDo}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLD
4XDOTXHUSDUFHULDHVWUDWpJLFDRXFDSWDomRGHUHFXUVRVSRUPHLRGDGLVWULEXLomRGHDo}HVHRXYDORUHV
PRELOLiULRVFRQYHUVtYHLVRXSHUPXWiYHLVSRUDo}HVSRGHUHVXOWDUHPDOWHUDomRQRSUHoRGHPHUFDGR
GDVDo}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDHQDGLOXLomRGDSDUWLFLSDomRGRLQYHVWLGRUQRVHXFDSLWDOVRFLDO
A eventual necessidade de obter capacidade adicional para a rede da Companhia com terceiros
poderia aumentar os custos da Companhia. Além disso, a necessidade de interligar a rede da
Companhia a redes controladas por terceiros poderia aumentar os custos da Companhia.
$&RPSDQKLDXWLOL]DUHFXUVRVGHUHGHGHSURSULHGDGHGHRXWUDVHPSUHVDVSULQFLSDOPHQWHSDUDDOJXPDV
SDUWHVGDUHGHLQWHUXUEDQD$&RPSDQKLDREWHYHRGLUHLWRSDUDXVDUHVVDVUHGHVLQFOXLQGRFDSDFLGDGH
GH WHOHFRPXQLFDo}HV H GLUHLWRV GH XVR GH ILEUD ySWLFD DWUDYpV GH DUUHQGDPHQWRV RSHUDFLRQDLV H
DFRUGRVGH,58 indefeasible right of use TXHVmRIHLWRVFRPHPSUHVDVTXHWHPDVFRQFHVV}HVGRV
GLUHLWRVGHXVR2DFRUGRGH,58PDLVUHOHYDQWHGD&RPSDQKLDHPWHUPRVGHYROXPHSRVVXLSUD]R
GHYHQFLPHQWRLQLFLDOGHDQRVVHQGRYiOLGRDWpQRYHPEURGHHSRGHQGRVHUUHQRYDGRDWp
QRYHPEURGH
(PJHUDOQHVVHVFDVRVRWHUFHLURpUHVSRQViYHOSHODPDQXWHQomRHUHSDURGDUHGH6HXPWHUFHLUR
VRIUHGLILFXOGDGHVILQDQFHLUDVIDOrQFLDRXSHUGDGDFRQFHVVmRGRGLUHLWRGHXVRD&RPSDQKLDSRGHWHU
VHX DFRUGR GHVFRQWLQXDGR H WDOYH] QmR SRVVD H[HUFHU RV GLUHLWRV GH XVDU HVVHV DWLYRV GH UHGH RX
PHVPR TXH SRVVD FRQWLQXDU D XVDU HVVHV DWLYRV GH UHGH SRGH LQFRUUHU HP GHVSHVDV PDWHULDLV
UHODFLRQDGDVjPDQXWHQomRHUHSDUR$&RPSDQKLDWDPEpPSRGHLQFRUUHUHPGHVSHVDVPDWHULDLVVH
WLYHUGHORFDOL]DUDWLYRVGHUHGHDOWHUQDWLYRV$&RPSDQKLDSRGHQmRFRQVHJXLUREWHUUD]RiYHLVUHFXUVRV
GHUHGHDOWHUQDWLYRVFDVRVHMDPQHFHVViULRV$LQFDSDFLGDGHGHREWHUUHFXUVRVGHUHGHDOWHUQDWLYRV
FDVRVHMDPQHFHVViULRVSRGHULDWHUXPHIHLWRDGYHUVRUHOHYDQWHQDFDSDFLGDGHGHUHDOL]DURSHUDo}HV
FRPHUFLDLV $OpP GLVVR DOJXQV GRV DFRUGRV FRP WHUFHLURV H[LJHP R SDJDPHQWR GH YDORUHV SHORV
VHUYLoRVLQGHSHQGHQWHPHQWHGHVVHVVHUYLoRVVHUHPRXQmRXWLOL]DGRV
1RFXUVRQRUPDOGRVQHJyFLRVD&RPSDQKLDQHFHVVLWDHQWUDUHPDFRUGRVGHLQWHUFRQH[mRLQFOXLQGR
LQWHUFRQH[mRSDUDVHUYLoRVGHYR]HGDGRVFRPPXLWDVFRPSDQKLDVWHOHI{QLFDVORFDLVQDFLRQDLVHFRP
SURYHGRUHVGHUHGHVTXHRVFOLHQWHVGHVHMDPDFHVVDUSDUDHQWUHJDUVHXVVHUYLoRV$&RPSDQKLDSRGH
QmRVHUFDSD]GHJDUDQWLUHVVHVDFRUGRVGHLQWHUFRQH[mRHPWHUPRVIDYRUiYHLVRTXHSRGHDIHWDUVHXV
UHVXOWDGRVILQDQFHLURV
O uso não autorizado da rede de telecomunicações pode afetar adversamente os custos e
resultados operacionais da Companhia, prejudicando os nossos negócios e a nossa reputação.
2 XVR QmR DXWRUL]DGR RX LQGHYLGR GD UHGH GD &RPSDQKLD SHOD SRSXODomR SRGHUi FDXVDU XP HIHLWR
DGYHUVRUHOHYDQWHQRVVHXVFXVWRVHUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVWHQGRHPYLVWDTXHDVRSHUDGRUDVGHYHP
DUFDUFRPRFXVWRGHVHUYLoRVSURYLGRVDRVXVXiULRVIUDXGXOHQWRV$&RPSDQKLDVRIUHSHUGDVHPVXDV
UHFHLWDVGHFRUUHQWHVGDSUHVWDomRGHVHUYLoRVYLQFXODGDDFRQWUDWRVFHOHEUDGRVGHIRUPDIUDXGXOHQWD

352

PÁGINA: 26 de 367

Formulário de Referência - 2021 - DESKTOP – SIGMANET COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA S.A.

Versão : 2

4.1 - Descrição Dos Fatores de Risco

QRDWRGHVXDFRQWUDWDomRHHYHQWXDOPHQWHLQGHQL]Do}HVSRUGDQRVPRUDLVHPEHQHItFLRGDSHVVRD
YtWLPDGDIUDXGH$OpPGLVVRD&RPSDQKLDLQFRUUHHPFXVWRVDVVRFLDGRVFRPRXVRQmRDXWRUL]DGR
HRX LQGHYLGR GD VXD UHGH GH WHOHFRPXQLFDo}HV LQFOXLQGR FXVWRV DGPLQLVWUDWLYRV H GH FDSLWDO
DVVRFLDGRV FRP D LPSOHPHQWDomR H PRQLWRUDPHQWR GH VLVWHPDV H SROtWLFDV DQWLIUDXGH 3RU ILP D
&RPSDQKLD SRGHUi VRIUHU GDQRV UHSXWDFLRQDLV VLJQLILFDQWHV TXH SRGHUmR SUHMXGLFDU VHXV QHJyFLRV
$VVLPRXVRQmRDXWRUL]DGRGDUHGHSRGHDIHWDUDGYHUVDPHQWHRVFXVWRVHUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVGD
&RPSDQKLD
A Companhia enfrenta diversos riscos de operação que podem afetar negativamente os seus
resultados operacionais.
3DUWHGDRSHUDomRGD&RPSDQKLDGHSHQGHGHVRILVWLFDGRVVLVWHPDVGHLQIRUPDo}HVHSURFHVVDPHQWR
SDUDRSHUDUFRPRSRUH[HPSORRVVLVWHPDVGH&50(53)DWXUDPHQWRH5+HQWUHRXWURV(YHQWXDLV
IDOKDV HRX LQWHUUXSo}HV QHVVHV VLVWHPDV SRGHP DIHWDU DGYHUVDPHQWH VHXV QHJyFLRV FRQGLomR
ILQDQFHLUD H UHVXOWDGRV RSHUDFLRQDLV $OJXQV GHVVHV VLVWHPDV GH LQIRUPDo}HV H SURFHVVDPHQWRV
GHSHQGHP GH VRIWZDUHV OLFHQFLDGRV j &RPSDQKLD SRU WHUFHLURV $VVLP H[LVWH D SRVVLELOLGDGH GH D
&RPSDQKLDVHULPSHGLGDGHXVDUUHIHULGRVVLVWHPDVGHLQIRUPDo}HVHSURFHVVDPHQWRHPGHFRUUrQFLD
GHHYHQWXDOUHVFLVmRGDVOLFHQoDVGRVVRIWZDUHVXWLOL]DGRV
Decisões desfavoráveis ou a impossibilidade de se realizarem depósitos judiciais ou de se
prestarem ou oferecerem garantias em atuais e futuros processos judiciais, administrativos ou
arbitrais envolvendo a nossa Companhia e/ou nossos administradores podem nos afetar
adversamente.
$ &RPSDQKLD H VHXV DGPLQLVWUDGRUHV VmR H SRGHUmR VHU QR IXWXUR SDUWHV HP SURFHVVRV MXGLFLDLV
DGPLQLVWUDWLYRV HRX DUELWUDLV UHOHYDQWHV VHMD HP PDWpULD FtYHO WULEXWiULD DGPLQLVWUDWLYD WUDEDOKLVWD
VRFLHWiULD UHJXODWyULD DPELHQWDO FULPLQDO GHQWUH RXWUDV $ &RPSDQKLD QmR SRGH JDUDQWLU TXH RV
UHVXOWDGRVGHVWHVSURFHVVRVVHUmRIDYRUiYHLVj&RPSDQKLDRXVHUmRIDYRUiYHLVDRVPHPEURVGHVXD
DGPLQLVWUDomRRXDLQGDTXHVHUiFRQVWLWXtGRHRXPDQWLGRSURYLVLRQDPHQWRSDUFLDORXWRWDOVXILFLHQWH
SDUD WRGRV RV SDVVLYRV HYHQWXDOPHQWH GHFRUUHQWHV GHVVHV SURFHVVRV 6HX HQYROYLPHQWR H GH VHXV
DGPLQLVWUDGRUHVQRVUHIHULGRVSURFHVVRVHVSHFLDOPHQWHDTXHOHVGHQDWXUH]DUHOHYDQWHHTXHSRVVDP
FDXVDU GDQR j LPDJHP EHP FRPR GHFLV}HV GHVIDYRUiYHLV QR kPELWR GHVVHV SURFHVVRV SRGHUmR
UHVWULQJLUDFDSDFLGDGHGD&RPSDQKLDGHFRQGX]LUVHXVQHJyFLRVH[LJLUSDJDPHQWRVVXEVWDQFLDLVTXH
QmR WHQKDP VLGR SURYLVLRQDGRV DIHWDU D FRQWLQXLGDGH RX D UHQWDELOLGDGH GH OLQKDV GH VHUYLoRV Mi
HVWDEHOHFLGDV SHOD &RPSDQKLD LPSHGLU D UHDOL]DomR GH VHXV SURMHWRV FRQIRUPH LQLFLDOPHQWH
SODQHMDGRVUHFHEHULQFHQWLYRVHEHQHItFLRVILVFDLVDFHVVDUILQDQFLDPHQWRVHUHFXUVRVGDDGPLQLVWUDomR
S~EOLFD H SRU FRQVHJXLQWH DIHWDU DGYHUVDPHQWH RV VHXV QHJyFLRV VXD VLWXDomR ILQDQFHLUD H VXD
UHSXWDomR$OpPGLVVRD&RPSDQKLDHVHXVDGPLQLVWUDGRUHVFRQIRUPHRFDVRLQFRUUHUmRHPFXVWRV
FRPKRQRUiULRVDGYRFDWtFLRVSDUDRSDWURFtQLRGHVVHVSURFHVVRVDOpPGHSRGHUHPVHUREULJDGRVD
RIHUHFHUJDUDQWLDVRXVRIUHUHPFRQVWULo}HVHPWDLVSURFHVVRVRTXHSRGHUiUHGX]LUDOLTXLGH]HDIHWDU
FRQGLomRILQDQFHLUDGD&RPSDQKLD3DUDPDLVLQIRUPDo}HVYHURVLWHQVDGHVWH)RUPXOiULRGH
5HIHUrQFLD
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$GLFLRQDOPHQWHpSRVVtYHOTXHD&RPSDQKLDQmRWHQKDRVUHFXUVRVQHFHVViULRVSDUDUHDOL]DUGHSyVLWRV
MXGLFLDLVSUHVWDURXRIHUHFHUJDUDQWLDVHPSURFHVVRVMXGLFLDLVRXDGPLQLVWUDWLYRVTXHGLVFXWDPYDORUHV
VXEVWDQFLDLV$GLILFXOGDGHQDREWHQomRGHUHFXUVRVQHFHVViULRVSDUDDUHDOL]DomRGHVWHVGHSyVLWRVRX
GHSUHVWDomRRXRIHUHFLPHQWRGHVWDVJDUDQWLDVQmRVXVSHQGHUiDFREUDQoDGRVYDORUHVGHFRUUHQWHVGH
HYHQWXDLV FRQGHQDo}HV H SRGHUi WHU XP HIHLWR DGYHUVR DRV VHXV QHJyFLRV FRQGLomR ILQDQFHLUD H
UHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLV
$OpPGLVVRDHYHQWXDOLQFDSDFLGDGHGHUHDOL]DomRGRVGHSyVLWRVPHQFLRQDGRVDFLPDRXGDSUHVWDomR
RXGRRIHUHFLPHQWRGHJDUDQWLDVSRGHUiJHUDUDIRUPDOL]DomRGHSHQKRUDOLYUHGHVHXVEHQVLQFOXVLYH
GH VHXV DWLYRV ILQDQFHLURV IDWXUDPHQWR H DWp PHVPR D GLILFXOGDGH GH REWHQomR GH FHUWLG}HV GH
UHJXODULGDGHILVFDORTXHSRGHWHUXPHIHLWRDGYHUVRHPQDVVXDVRSHUDo}HVHQRGHVHQYROYLPHQWRGH
VHXQHJyFLR
$GHPDLVHYHQWXDLVOLPLWDo}HVGHFREHUWXUDQRVVHJXURVGHUHVSRQVDELOLGDGHFLYLO ' 2 FRQWUDWDGRV
HPEHQHItFLRGRVDGPLQLVWUDGRUHVGD&RPSDQKLDSRGHPUHVXOWDUHPXPQtYHOGHH[SRVLomRPDLRUGRV
DGPLQLVWUDGRUHVDRVULVFRVDTXLH[SRVWRV3DUDPDLVLQIRUPDo}HVYHURLWHPGHVWH)RUPXOiULR
GH5HIHUrQFLD
$&RPSDQKLDHVWiHQYROYLGDHPXPSURFHVVRGHLPSURELGDGHDGPLQLVWUDWLYDHPDQGDPHQWR 3URFHVVR
QHPFXUVRSHUDQWHD9DUD&tYHOGD&RPDUFDGH6XPDUp HPTXHVH
GLVFXWHDGHVFRQVLGHUDomRGDSHUVRQDOLGDGHMXUtGLFDGHXPDGDVSDUWHVGRSURFHVVRDILPGHLQFOXLUD
&RPSDQKLD QR SROR SDVVLYR GD DomR 3DUD PDLV LQIRUPDo}HV YHU R LWHP  GHVWH )RUPXOiULR GH
5HIHUrQFLD
3RUILPRHQYROYLPHQWRGD&RPSDQKLDGHVHXVDGPLQLVWUDGRUHVRXIXQFLRQiULRVHPSURFHVVRVTXH
FDXVHPGDQRjLPDJHPRXGHFLV}HVFRQWUiULDVDRVLQWHUHVVHVGD&RPSDQKLDLQFOXLQGRGHFLV}HVTXH
LPSHoDP D UHDOL]DomR GRV QHJyFLRV GD &RPSDQKLD FRPR LQLFLDOPHQWH SODQHMDGRV DIDVWDPHQWR GH
DGPLQLVWUDGRUHV LPSDFWR ILQDQFHLUR R TXH SRGH LQFOXLU GDQR H PXOWD FLYLO VREUH R YDORU GR GDQR
DSXUDGR SURLELomRGHFRQWUDWDUFRPR3RGHU3~EOLFRLQFOXVLYHFDSWDUILQDQFLDPHQWRVHUHFXUVRVGD
DGPLQLVWUDomRS~EOLFDEHPFRPRGHUHFHEHULQFHQWLYRVRXEHQHItFLRVILVFDLVRXFUHGLWtFLRVGLUHWDRX
LQGLUHWDPHQWHDLQGDTXHSRULQWHUPpGLRGHSHVVRDMXUtGLFDGDTXDOVHMDVyFLRPDMRULWiULRGHDFRUGR
FRPRVSUD]RVOHJDLVDSOLFiYHLVSRGHPFDXVDUXPHIHLWRDGYHUVRUHOHYDQWHLQFOXVLYHjUHSXWDomRGD
&RPSDQKLD
A Companhia é parte de determinados contratos que possuem compromissos restritivos
(covenants) e cláusulas que permitem a antecipação do vencimento de dívidas, inclusive em
razão de inadimplemento cruzado (cross default), e poderá celebrar outros instrumentos de
dívidas e contratos de financiamento que prevejam esse tipo de condição.
$&RPSDQKLDSRVVXLFOiXVXODVUHVWULWLYDV covenants H[LVWHQWHVHPFRQWUDWRVGHGtYLGDVFRPEDVHHP
GHWHUPLQDGRVDVSHFWRVQmRILQDQFHLURV REULJDo}HV HFOiXVXODVGHYHQFLPHQWRDQWHFLSDGRHPFDVRV
GH DOWHUDomR GH FRQWUROH UHFXSHUDomR MXGLFLDO UHRUJDQL]DomR VRFLHWiULD GLVWULEXLomR GH GLYLGHQGRV
DOLHQDomR GH DWLYRV cross default LVWR p FOiXVXODV GH LQDGLPSOHPHQWR FUX]DGR FRPXQV HP
LQVWUXPHQWRVGHILQDQFLDPHQWRHPJHUDOGHDFRUGRFRPDVTXDLVRGHVFXPSULPHQWRGDVREULJDo}HV
GHFRUUHQWHVGHGHWHUPLQDGDGtYLGDSRGHUiRFDVLRQDURYHQFLPHQWRDQWHFLSDGRGHRXWUDVGtYLGDVEHP
FRPRFOiXVXODVUHVWULWLYDVjFDSDFLGDGHILQDQFHLUDGD&RPSDQKLDIUHQWHDRHQGLYLGDPHQWR covenants
ILQDQFHLURV 
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4XDOTXHU LQDGLPSOHPHQWR GRV WHUPRV GH WDLV FRQWUDWRV SRGHUi UHVXOWDU QD GHFLVmR GRV UHVSHFWLYRV
FUHGRUHVHPGHFODUDURYHQFLPHQWRDQWHFLSDGRGRVDOGRGHYHGRUGDVUHVSHFWLYDVGtYLGDVHRXUHVXOWDU
QRLQDGLPSOHPHQWRHRXYHQFLPHQWRDQWHFLSDGRGHRXWURVFRQWUDWRVILQDQFHLURVRTXHSRGHDIHWDUD
QRVVD FDSDFLGDGH HP KRQUDU QRVVRV FRPSURPLVVRV H DFDUUHWDU XP LPSDFWR DGYHUVR UHOHYDQWH QRV
QRVVRVQHJyFLRVHHPQRVVDVLWXDomRILQDQFHLUD$LQGDFHUWDVFRQGLo}HVHFRQ{PLFDVILQDQFHLUDVH
VHWRULDLVTXHLQGHSHQGHPGRQRVVRFRQWUROHDOpPGHRXWURVULVFRVUHODFLRQDGRVDRGHVHQYROYLPHQWR
GHQRVVDVDWLYLGDGHVSRGHPLPSDFWDUDGYHUVDPHQWHQRVVRIOX[RGHFDL[DRSHUDFLRQDOHRXQRVVRV
UHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVFRPHYHQWXDOLPSDFWRHPQRVVDFDSDFLGDGHGHFXPSULUFRPRV covenants
ILQDQFHLURVEHPFRPRRXWUDVREULJDo}HVSHFXQLiULDVFRQWLGDVQRVQRVVRVFRQWUDWRVGHILQDQFLDPHQWR
(P  GH GH]HPEUR GH  D &RPSDQKLD WHYH XP DXPHQWR GH HQGLYLGDPHQWR TXH DFDUUHWRX QD
TXHEUDGDVREULJDo}HVDVVXPLGDVQRFRQWUDWRGHILQDQFLDPHQWRMXQWRDR%DQFR6DQWDQGHU6$ FXMR
VDOGRHPGHGH]HPEURGHHUDGH5 YH]TXHXOWUDSDVVRXROLPLWHHVWDEHOHFLGR
QR DQR GH  PDQWHQGRVH H[FHGLGR HP  GH GH]HPEUR GH  3DUD PDLV LQIRUPDo}HV YHU
6HomRI GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
&DVRD&RPSDQKLD L QmRVHMDFDSD]GHREWHUwaivers RXDSURYDo}HVQHFHVViULDVGHVHXVFUHGRUHV
FRPUHODomRDRVFRQWUDWRVTXHHYHQWXDOPHQWHVHMDPLQDGLPSOLGRVRX LL QmRWHQKDUHFXUVRVVXILFLHQWHV
SDUD SDJDU VXDV GtYLGDV WHPSHVWLYDPHQWH R TXH SRGHUi RFRUUHU SRU GLYHUVDV UD]}HV TXH DIHWHP
DGYHUVDPHQWHVXDVLWXDomRHFRQ{PLFRILQDQFHLUDSRGHUiVHUGHFODUDGRRYHQFLPHQWRDQWHFLSDGRGRV
VHXV FRQWUDWRV GH ILQDQFLDPHQWR GHYLGR j H[LVWrQFLD GH FOiXVXODV GH cross default HRX GH cross
acceleration3DUDPDLVLQIRUPDo}HVYHU6HomRIGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
&DVRSDUWHUHOHYDQWHRXWRGRVRVFRQWUDWRVILQDQFHLURVGD&RPSDQKLDVHMDPYHQFLGRVDQWHFLSDGDPHQWH
DVLWXDomRILQDQFHLUDHFRQVHTXHQWHPHQWHDFDSDFLGDGHGHSDJDPHQWRGHGtYLGDVGD&RPSDQKLDVHUi
DIHWDGDGHIRUPDPDWHULDOHDGYHUVDSRGHQGRDWpPHVPRUHVXOWDUHPVXDLQVROYrQFLD$GLFLRQDOPHQWH
D&RPSDQKLDSRGHUiHQIUHQWDUGLILFXOGDGHVRXOLPLWDo}HVQRDFHVVRDQRYDVOLQKDVGHILQDQFLDPHQWR
RTXHSRGHSUHMXGLFDUDH[HFXomRGHVHXSODQRGHLQYHVWLPHQWRVDIHWDQGRGHIRUPDPDWHULDOHDGYHUVD
VHXVQHJyFLRVVXDVLWXDomRILQDQFHLUDHVHXVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLV
Aumentos das despesas com remuneração de nossos administradores que serão reconhecidas
nos resultados futuros terão um efeito adverso em nossos resultados.
$VQRVVDVRSHUDo}HVHHVWUDWpJLDVGHFUHVFLPHQWRVmRGHSHQGHQWHVGHSHVVRDVTXDOLILFDGDVHFRP
GLIHUHQWHV FRPSHWrQFLDV GH DWXDomR &RQIRUPH D LQIRUPDomR DSUHVHQWDGD QR LWHP  GHVWH
)RUPXOiULRDVQRVVDVGHVSHVDVFRPUHPXQHUDomRGHH[HFXWLYRVWLYHUDPXPFUHVFLPHQWRVLJQLILFDWLYR
QRH[HUFtFLRVRFLDOGHHPFRPSDUDomRDRVH[HUFtFLRVVRFLDLVGHH2UHFRQKHFLPHQWR
GHVWDV FUHVFHQWHV GHVSHVDV FRP UHPXQHUDomR GH FRODERUDGRUHV DIHWDUi RV QRVVRV UHVXOWDGRV H
FRQGLomRILQDQFHLUD3DUDPDLRUHVLQIRUPDo}HVYHUVHomRGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
Nosso Programa de Outorga de Ações, aprovado em Reunião do Conselho de Administração
em 18 de junho de 2021, pode ser acelerado em determinadas condições.
&DVRRVDWXDLVDFLRQLVWDVGD&RPSDQKLDWUDQVILUDPHPXPDWUDQVDomRGHFDUiWHUVHFXQGiULRPDLVGH
GDVVXDVDo}HVQD&RPSDQKLDRPRQWDQWHGHRSo}HVDWULEXtGRDRVEHQHILFLiULRVGRSURJUDPD
VHUmRDQWHFLSDGRVJHUDQGRXPDXPHQWRQDVGHVSHVDVFRPUHPXQHUDomRGHFRUUHQWHVGRPRQWDQWHGH
RSo}HVDWULEXtGRDRVEHQHILFLiULRVGRSURJUDPDGHUHPXQHUDomRTXHVHUmRHQWmRDQWHFLSDGDVQHVWH
HYHQWRHVSHFtILFREHPFRPRXPDSRWHQFLDOGLOXLomRDRVDFLRQLVWDVGD&RPSDQKLD
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A perda de pessoas chave de nossa administração ou a inabilidade de atrair ou reter pessoas
chave qualificadas poderá ter efeito adverso nas operações.
$VQRVVDVRSHUDo}HVVmRGHSHQGHQWHVGHDOJXQVPHPEURVGDQRVVDDGPLQLVWUDomRHVSHFLDOPHQWH
FRP UHODomR j GHILQLomR H j LPSOHPHQWDomR GH QRVVDV HVWUDWpJLDV H GHVHQYROYLPHQWR GH QRVVDV
RSHUDo}HV (VWDPRV VXMHLWRV DR ULVFR GH SHUGD RX GHVOLJDPHQWR GDV SHVVRDV FKDYH GH QRVVD
DGPLQLVWUDomRSRUTXDOTXHUUD]mR1HVVHFDVRSRGHUHPRVHQIUHQWDUGLILFXOGDGHVSDUDDFRQWUDWDomR
GHQRYDVSHVVRDVFKDYHFRPTXDOLILFDomRHTXLYDOHQWH3DUDTXHWHQKDPRVFDSDFLGDGHGHUHWHUHVVDV
SHVVRDVFKDYHHPQRVVRTXDGURGHFRODERUDGRUHVSRGHUiVHUQHFHVViULDDOWHUDomRVXEVWDQFLDOQD
QRVVDSROtWLFDGHUHPXQHUDomRSDUDOLGDUFRPRULVFRGHSHUGDGHSHVVRDVFKDYH VHMDSDUDUHWHQomR
RXUHSRVLomRGHWDLVFDUJRV RTXHSRGHUiDFDUUHWDUDXPHQWRQRVQRVVRVFXVWRV
1mR Ki JDUDQWLD GH TXH VHUHPRV EHPVXFHGLGRV HP DWUDLU RX UHWHU SHVVRDV FKDYH SDUD QRVVD
DGPLQLVWUDomR&DVRTXDOTXHUGHVVDVSHVVRDVFKDYHGDQRVVDDGPLQLVWUDomRGHL[HGHH[HUFHUVXDV
DWXDLV DWLYLGDGHV SRU TXDOTXHU PRWLYR SRGHUHPRV VRIUHU XP LPSDFWR DGYHUVR UHOHYDQWH HP QRVVDV
RSHUDo}HVRTXHSRGHUiDIHWDUQRVVRVUHVXOWDGRVHFRQGLomRILQDQFHLUD
A Companhia poderá falhar em cumprir suas políticas de FRPSOLDQFH e a legislação antifraude,
anticorrupção, contra lavagem de dinheiro e antitruste, o que pode ocasionar impactos adversos
relevantes sobre seus negócios, sua situação financeira, seus resultados operacionais, sua
imagem e sobre a cotação de seus valores mobiliários.
$VSROtWLFDVHSURFHGLPHQWRVDQWLFRUUXSomRGD&RPSDQKLDSRGHPQmRLPSHGLUTXHDDGPLQLVWUDomRGD
&RPSDQKLD VHXV FRQWURODGRUHV IXQFLRQiULRV WHUFHLURV TXH DWXHP HP VHX QRPH QR %UDVLO RX QR
H[WHULRU IRUQHFHGRUHVFRQWURODGDVRXFROLJDGDVGD&RPSDQKLDVHSRVLFLRQHPGHIRUPDTXHYLROHPDV
OHJLVODo}HVHUHJXODPHQWRVPHQFLRQDGRVDEDL[RSRUH[HPSORQRkPELWRGHSDJDPHQWRVLQGHYLGRVD
IXQFLRQiULRVGRJRYHUQRSDUDREWHURXPDQWHUYDQWDJHQVFRPHUFLDLVRXHPSUHVDULDLV
$ &RPSDQKLD HVWi VXMHLWD j &RQYHQomR GD 2UJDQL]DomR SDUD D &RRSHUDomR H 'HVHQYROYLPHQWR
(FRQ{PLFR 2&'( GHVREUH&RPEDWHDR6XERUQRGH)XQFLRQiULRV3~EOLFRV(VWUDQJHLURVHP
7UDQVDo}HV&RPHUFLDLV,QWHUQDFLRQDLVj/HL$PHULFDQD$QWLFRUUXSomRQR([WHULRUGH ³)&3$´ j
/HL$QWLVXERUQRGR5HLQR8QLGRGH ³8.%ULEHU\$FW´ Hj/HLQGHGHDJRVWRGH
³/HL$QWLFRUUXSomR´ EHPFRPRjVGHPDLVOHLVDQWLIUDXGHDQWLFRUUXSomRFRQWUDODYDJHPGHGLQKHLUR
DQWLWUXVWH H D RXWUDV OHLV H UHJXODPHQWRV QDFLRQDLV H LQWHUQDFLRQDLV $OpP GLVVR D &RPSDQKLD HP
kPELWRQDFLRQDOWDPEpPHVWiVXMHLWDDRFXPSULPHQWRGDVOHLVHUHJXODPHQWRVEUDVLOHLURVHPSDUWLFXODU
D/HLQGHGHMXQKRGHD/HLQGHGHMXQKRGHD/HLGHGH
DEULOGHD/HLGHGHQRYHPEURGHGHQWUHRXWUDV
$/HL$QWLFRUUXSomRLQWURGX]LXRFRQFHLWRGHUHVSRQVDELOLGDGHREMHWLYDQRVkPELWRVDGPLQLVWUDWLYRH
FtYHO SDUD SHVVRDV MXUtGLFDV HQYROYLGDV HP DWRV OHVLYRV j DGPLQLVWUDomR S~EOLFD QDFLRQDO RX
HVWUDQJHLUDVXMHLWDQGRRLQIUDWRUDSHQDOLGDGHVFtYHLVHDGPLQLVWUDWLYDV&RQIRUPHD/HL$QWLFRUUXSomR
DVHPSUHVDVTXHIRUHPFRQVLGHUDGDVFXOSDGDVSRUDWRVGHFRUUXSomRHVWDUmRVXMHLWDVDPXOWDVQRYDORU
GHDWpGRIDWXUDPHQWREUXWRGRH[HUFtFLRDQWHULRUVHQGRTXHWDLVPXOWDVQXQFDVHUmRLQIHULRUHVjV
YDQWDJHQVDXIHULGDVTXDQGRIRUSRVVtYHOVXDHVWLPDomR$GLFLRQDOPHQWHYLRODo}HVj/HL$QWLFRUUXSomR
RXDRXWUDVOHLVHUHJXODPHQWRVDQWLFRUUXSomRQDFLRQDLVRXLQWHUQDFLRQDLVWDPEpPSRGHPOHYDUDRXWUDV
SHQDOLGDGHV QDV HVIHUDV DGPLQLVWUDWLYD FtYHO H SHQDO WDLV FRPR L  UHSDUDomR LQWHJUDO GRV GDQRV
FDXVDGRV LL SXEOLFDomRH[WUDRUGLQiULDGDGHFLVmRFRQGHQDWyULD LLL SHUGLPHQWRGHEHQVGLUHLWRVRX
YDORUHV UHODFLRQDGRV j YDQWDJHP LOtFLWD LY  SHUGD GH OLFHQoDV RSHUDFLRQDLV FRP D GHFRUUHQWH
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UHVSRQVDELOL]DomRVXEVLGLiULDRXVROLGiULDGDQRVVD&RPSDQKLD Y SURLELomRRXVXVSHQVmRGDVQRVVDV
DWLYLGDGHV YL  GLVVROXomR FRPSXOVyULD GD &RPSDQKLD YLL  SHUGD GH GLUHLWRV GH FRQWUDWDU FRP D
DGPLQLVWUDomR S~EOLFD GH UHFHEHU LQFHQWLYRV RX EHQHItFLRV ILVFDLV RX TXDLVTXHU ILQDQFLDPHQWRV H
UHFXUVRVGDDGPLQLVWUDomRS~EOLFDHRX YLLL UHVSRQVDELOL]DomRLQGLYLGXDOFULPLQDOGRVPHPEURVGDVXD
DGPLQLVWUDomR IXQFLRQiULRV H UHSUHVHQWDQWHV DOpP GH GDQRV j UHSXWDomR GD &RPSDQKLD RX RXWUDV
FRQVHTXrQFLDV OHJDLV FDXVDQGR XP HIHLWR DGYHUVR UHOHYDQWH HP VHXV QHJyFLRV UHVXOWDGRV GH
RSHUDo}HVHFRQGLomRILQDQFHLUD
$ &RPSDQKLD LPSOHPHQWRX UHFHQWHPHQWH SROtWLFDV H SURFHGLPHQWRV GH compliance DWp HQWmR QmR
H[LVWHQWHV'HVVHPRGRDSUHVHQWHHVWUXWXUDGHcomplianceGD&RPSDQKLDSRGHQmRVHUVXILFLHQWH
SDUDLPSHGLURXGHWHFWDUWRGDVDVSUiWLFDVLPSUySULDVRXLOHJDLVLQFOXLQGRIUDXGHVRXYLRODo}HVjVOHLV
jV SROtWLFDV HRX DRV SURFHGLPHQWRV LQWHUQRV SRU SDUWH GH VHXV IXQFLRQiULRV GLUHWRUHV H[HFXWLYRV
SDUFHLURV IRUQHFHGRUHV GLVWULEXLGRUHV SUHVWDGRUHV GH VHUYLoRV H WHUFHLURV DJLQGR HP VHX QRPH $
&RPSDQKLDWDPSRXFRSRGHUiJDUDQWLUTXHWDLVSHVVRDVQmRDWXDUmRGHIRUPDDYLRODUVXDVSROtWLFDVH
SURFHGLPHQWRV RXTXHGHRXWUDIRUPDYHQKDPDYLRODUDVOHLVDQWLIUDXGHDQWLFRUUXSomRHRXWUDVOHLVH
UHJXODPHQWRVDSOLFiYHLV SHODVTXDLVD&RPSDQKLDSRVVDVHUUHVSRQVDELOL]DGD
$&RPSDQKLDWDPEpPQmRSRGHDVVHJXUDUTXHDH[LVWrQFLDGHVHX'HSDUWDPHQWR-XUtGLFRGHVXDiUHD
UHVSRQViYHOSRUcomplianceHGHVXDVSROtWLFDVHSURFHGLPHQWRVLQWHUQRVVHUmRVXILFLHQWHVHRXHIHWLYRV
SDUDHYLWDURVULVFRVDTXLGHVFULWRVRXDLQGDVHVXDH[LVWrQFLDVHUiOHYDGDHPFRQVLGHUDomRSHODV
DXWRULGDGHVEUDVLOHLUDVQDDSOLFDomRGHVDQo}HVQRVWHUPRVGD/HL$QWLFRUUXSomR
$V YLRODo}HVjV OHLV H j UHJXODPHQWDomR DQWLIUDXGH DQWLFRUUXSomR DQWLWUXVWH RX D TXDLVTXHU OHLV RX
QRUPDVUHODFLRQDGDVSRGHPWHUXPHIHLWRDGYHUVRUHOHYDQWHHPQRVVRVQHJyFLRVUHSXWDomRPDUFD
SUHoRV GH YHQGD UHVXOWDGRV RSHUDFLRQDLV H FRQGLomR ILQDQFHLUD LQFOXVLYH SRGHQGR UHVXOWDU QR
IHFKDPHQWR GH PHUFDGRV LQWHUQDFLRQDLV &DVR QRVVRV IXQFLRQiULRV RX RXWUDV SHVVRDV D QyV
UHODFLRQDGDV VH HQYROYDP HP SUiWLFDV IUDXGXOHQWDV FRUUXSWDV RX GHVOHDLV RX YLROHP OHLV H
UHJXODPHQWRVDSOLFiYHLVjVQRVVDVSROtWLFDVLQWHUQDVSRGHUHPRVVHUUHVSRQVDELOL]DGRVSRUTXDOTXHU
XPD GHVVDV YLRODo}HV R TXH SRGH UHVXOWDU HP SHQDOLGDGHV PXOWDV RX VDQo}HV TXH SRGHP DIHWDU
VXEVWDQFLDOHQHJDWLYDPHQWHQRVVRVQHJyFLRVHLPDJHP
$OpP GLVVR SRGHPRV HVWDU VXMHLWRV DXPD RX PDLV LQYHVWLJDo}HV SURFHVVRVRX PHGLGDVUHVWULWLYDV
LPSRVWDVSHODVDXWRULGDGHVQDVHVIHUDVDGPLQLVWUDWLYDFtYHOHSHQDOSRUDOHJDGDYLRODomRGHVVDVOHLV
VXMHLWDQGRQRVjVVDQo}HVFLWDGDVDFLPD
$&RPSDQKLDDLQGDHVWiHPIDVHGHGHVHQYROYLPHQWRGHXPFURQRJUDPDSHULyGLFRGHWUHLQDPHQWRV
HP UHODomR D WRGDV DV VXDV SROtWLFDV H D IDOWD GHVWH SURFHVVR SRGH UHSUHVHQWDU XP ULVFR GH
GHVFXPSULPHQWRGDVQRUPDVLQWHUQDVGD&RPSDQKLDEHPFRPRGHWUDQVJUHVVmRGDOHJLVODomRDFLPD
PHQFLRQDGD
A nossa Política de Gerenciamento de Riscos e as nossas estruturas de controles internos foram
recentemente constituídas. Falhas nos nossos sistemas, políticas e procedimentos de gestão
de riscos poderão afetar adversamente os nossos negócios.
$GRWDPRVXPD3ROtWLFDGH*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRVTXHIRLDSURYDGDHPUHXQLmRGR&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomRUHDOL]DGDHPGHMXQKRGH$LQGDDVQRVVDVHVWUXWXUDVGHFRQWUROHVLQWHUQRV
IRUDPFRQVWLWXtGDVUHFHQWHPHQWHSDUDILQVGHDGHTXDomRjWHQWDWLYDGHUHDOL]DomRGDRIHUWDS~EOLFD
LQLFLDOGDQRVVD&RPSDQKLD$VVLPDLGHQWLILFDomRDQiOLVHHJHVWmRGRVULVFRVGDQRVVD&RPSDQKLD
EHP FRPR RV FRQWUROHV H SURFHGLPHQWRV GH PRQLWRUDPHQWR SDUD D HIHWLYD FULDomR SURWHomR H
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FUHVFLPHQWRGRQRVVRYDORUSRGHPVHUDGYHUVDPHQWHDIHWDGRVSHODIDOWDGDDSOLFDELOLGDGHGD3ROtWLFD
GH *HUHQFLDPHQWR GH 5LVFRV DWp D GDWD GD HQWUDGD HP YLJRU GR &RQWUDWR GH 3DUWLFLSDomR QR 1RYR
0HUFDGRGD%
$LQGD RV PpWRGRV GH JHUHQFLDPHQWR GH ULVFRV SRGHP QmR SUHYHU H[SRVLo}HV IXWXUDV RX QmR VHU
VXILFLHQWHVFRQWUDULVFRVGHVFRQKHFLGRVRXTXHSRGHUmRVHUVLJQLILFDWLYDPHQWHPDLRUHVGRTXHDTXHOHV
LQGLFDGRVSHODVPHGLGDVKLVWyULFDVTXHXWLOL]DPRV2XWURVPpWRGRVGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVTXH
GHSHQGHPGDDYDOLDomRGHLQIRUPDo}HVUHODWLYDVDPHUFDGRVFOLHQWHVRXRXWURVDVVXQWRVGLVSRQtYHLV
DR S~EOLFR SRGHP QmR VHU SUHFLVRV FRPSOHWRV DWXDOL]DGRV RX DGHTXDGDPHQWH DYDOLDGRV $V
LQIRUPDo}HV HP TXH QRV EDVHDPRV RX XWLOL]DPRV HP PRGHORV KLVWyULFRV H HVWDWtVWLFRV SRGHP VHU
LQFRPSOHWDVRXLQFRUUHWDVRTXHSRGHUiJHUDUXPHIHLWRDGYHUVRUHOHYDQWHVREUHRVQRVVRVQHJyFLRV
'HVVD IRUPD D IDOKD RX D LQHILFiFLD QRV QRVVRV FRQWUROHV LQWHUQRV SRGHUi WHU XP HIHLWR DGYHUVR
VLJQLILFDWLYRQRVQRVVRVQHJyFLRV
'XUDQWHDDXGLWRULDGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVRVDXGLWRUHVLGHQWLILFDUDPHUHSRUWDUDPGHILFLrQFLDV
VLJQLILFDWLYDV6HD&RPSDQKLDQmRIRUFDSD]GHPDQWHUVHXVFRQWUROHVLQWHUQRVRSHUDQGRGHPDQHLUD
HIHWLYDSRGHUiQmRVHUFDSD]GHUHSRUWDUVHXVUHVXOWDGRVGHPDQHLUDSUHFLVDRXSUHYHQLUDRFRUUrQFLD
GHSUiWLFDVLPSUySULDVHUURVRXIUDXGHV$&RPSDQKLDQmRSRGHDVVHJXUDUTXHQmRVHUmRLGHQWLILFDGDV
QRYDV GHILFLrQFLDV RX IDOKDV VLJQLILFDWLYDV HPVHXV FRQWUROHV LQWHUQRV RX TXH VHUi FDSD] GH FRUULJLU
HYHQWXDLVIDOKDVRXGHILFLrQFLDVLGHQWLILFDGDVRXTXHYHQKDPDVHULGHQWLILFDGDV$IDOKDRXDLQHILFiFLD
QRVFRQWUROHVLQWHUQRVSRGHUiWHUXPHIHLWRDGYHUVRVLJQLILFDWLYRHPQRVVRVQHJyFLRV
3DUD PDLV LQIRUPDo}HV VREUH D 3ROtWLFD GH *HUHQFLDPHQWR GH 5LVFRV H GHILFLrQFLDV VLJQLILFDWLYDV
LGHQWLILFDGDVSHORVDXGLWRUHVLQGHSHQGHQWHVYHURLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
O uso não autorizado de nossos ativos de propriedade intelectual por terceiros, ou a perda de
direitos relacionados a nossa propriedade intelectual, poderá ter um impacto negativo nos
nossos resultados operacionais.
$ &RPSDQKLD p WLWXODU GH GLUHLWRV GH SURSULHGDGH LQWHOHFWXDO UHJLVWUDGRV QR %UDVLO TXH LQIOXHQFLDP
GLUHWDPHQWHDFDSDFLGDGHGHFRPSHWLUPRVQRPHUFDGRQDFLRQDO
(YHQWRVFRPRRLQGHIHULPHQWRGHILQLWLYRGHQRVVRVSHGLGRVGHUHJLVWURGHPDUFDVSHUDQWHR,QVWLWXWR
1DFLRQDOGD3URSULHGDGH,QGXVWULDO ³,13,´ RXVRQmRDXWRUL]DGRRXLQGHYLGRGHQRVVDVPDUFDVSRU
WHUFHLURVRXDLQGDRHYHQWXDOUHFRQKHFLPHQWRGHQXOLGDGHDGPLQLVWUDWLYDGHVHXVUHJLVWURVGHPDUFD
SRGH GLPLQXLU R YDORU GH QRVVRV DWLYRV GH SURSULHGDGH LQWHOHFWXDO DIHWDQGR DGYHUVDPHQWH QRVVRV
QHJyFLRVRXQRVVDUHSXWDomRHFDXVDQGRXPGHFOtQLRHPQRVVDVYHQGDV
$GLFLRQDOPHQWHD&RPSDQKLDSRGHQmRFRQVHJXLUUHQRYDURUHJLVWURGHDOJXPDGDVVXDVPDUFDVHP
WHPSRKiELORXVHXVFRQFRUUHQWHVSRGHPFRQWHVWDURXVRGHTXDLVTXHUGHVHXVDWLYRVUHJLVWUDGRVRX
IXWXUDPHQWH VROLFLWDGRV RX OLFHQFLDGRV SHOD QR %UDVLO 1HVWHV FDVRV Do}HV MXGLFLDLV SRGHP VHU
QHFHVViULDVSDUDJDUDQWLURVQRVVRVGLUHLWRVGHSURSULHGDGHLQWHOHFWXDO&DVRQHVVDVDo}HVRVGLUHLWRV
GHSURSULHGDGHLQWHOHFWXDOGD&RPSDQKLDQmRVHMDPDVVHJXUDGRVHVWDSRGHVRIUHUHIHLWRVDGYHUVRV
UHOHYDQWHVVREUHQRVVRVQHJyFLRVVLWXDomRILQDQFHLUDUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVHIOX[RGHFDL[D
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1HVVHVHQWLGRFDEHUHVVDOWDUTXHRPRQLWRUDPHQWRGHXVRLQGHYLGRRXQmRDXWRUL]DGRGRVDWLYRVGH
SURSULHGDGH LQWHOHFWXDO UHJLVWUDGRV GHPDQGD HVIRUoRV VLJQLILFDWLYRV LQFOXVLYH ILQDQFHLURV  H DLQGD
DVVLPQmRSRGHPRVJDUDQWLUTXHWHUFHLURVQmRWHQKDPUHJLVWUDGRRXDGTXLULGRGLUHLWRVGHSURSULHGDGH
LQWHOHFWXDOLGrQWLFRVRXPXLWRVHPHOKDQWHVDRVUHJLVWUDGRVSHOD&RPSDQKLDHTXHDWHQGDPDRPHVPR
S~EOLFRFRQVXPLGRUTXHRQRVVR
$OpP GLVVR WHUFHLURV SRGHP DOHJDU TXH QRVVD SURSULHGDGH LQWHOHFWXDO HRX DWLYLGDGH FRPHUFLDO
LQIULQJHPDVXDSURSULHGDGHLQWHOHFWXDORXVHXVGLUHLWRVGHSURSULHGDGH4XDOTXHUOLWtJLRDHVVHUHVSHLWR
SRGHVHUGLVSHQGLRVRHPWHUPRVGHWHPSRHUHFXUVRVILQDQFHLURVLQGHSHQGHQWHPHQWHGRPpULWRWUDWDGR
HGHVHXUHVXOWDGR6HQmRREWLYHUPRVr[LWRQDGHIHVDHPWDLVOLWtJLRVRXQDFHOHEUDomRGHDFRUGRV
SRGHUHPRVVHUREULJDGRVDSDJDULQGHQL]Do}HVVRIUHUUHVWULo}HVGHXVRGHGHWHUPLQDGRVDWLYRVGH
SURSULHGDGHLQWHOHFWXDOHRXFHOHEUDUFRQWUDWRVGHOLFHQoDHPWHUPRVGHVIDYRUiYHLVj&RPSDQKLD
$GHPDLVSRGHUHPRVVHUREULJDGRVDUHIRUPXODURXUHPRGHODUQRVVRVSURGXWRVGHIRUPDDHYLWDURX
FHVVDULQIUDo}HVRTXHSRGHUiUHVXOWDUHPFXVWRVVLJQLILFDWLYRVHPGHWHUPLQDGRVPHUFDGRV$VVLP
TXDOTXHU GLVSXWD RX OLWtJLR UHODFLRQDGR D DWLYRV GH SURSULHGDGH LQWHOHFWXDO SRGH VHU RQHURVR
UHSUHVHQWDQGR LPSDFWRV DGYHUVRV UHOHYDQWHV HP QRVVRV QHJyFLRV UHSXWDomR SRVLomR ILQDQFHLUD
UHVXOWDGRGHRSHUDo}HVHIOX[RVGHFDL[D
Terceiros podem impedir a Companhia de usar tecnologias necessárias para fornecer os
serviços da Companhia ou sujeitar a litígios de propriedade intelectual.
$ &RPSDQKLD GHSHQGH GH WHFQRORJLDV SURSULHGDGH LQWHOHFWXDO  GHVHQYROYLGDV SRU WHUFHLURV SDUD
FRQGX]LU RV VHXV QHJyFLRV LQFOXLQGR SDWHQWHV SURJUDPDV GH FRPSXWDGRU GLUHLWRV DXWRUDLV GHQWUH
RXWURV 'HVWHPRGRVHRXVRGDSURSULHGDGHLQWHOHFWXDOGHWHUFHLURVSHOD&RPSDQKLDSDUDIRUQHFHURV
VHUYLoRVIRUFRQVLGHUDGRLOHJDOHRXLUUHJXODUD&RPSDQKLDSRGHVHULPSHGLGDLQFOXVLYHMXGLFLDOPHQWH
GHFRQWLQXDUXWLOL]DQGRWDOSURSULHGDGHLQWHOHFWXDO
$LQGD D LQFDSDFLGDGH GD &RPSDQKLD GH QHJRFLDU XPD OLFHQoD SDUD D SURSULHGDGH LQWHOHFWXDO GH
WLWXODULGDGHGHWHUFHLURVHVVHQFLDOSDUDDFRQGXomRGHVHXVQHJyFLRVHPWHUPRVDFHLWiYHLVSRGHULD
REULJiODDGHL[DUGHXVDUDUHVSHFWLYDSURSULHGDGHLQWHOHFWXDOEHPFRPRREULJiODDGHL[DUGHRIHUHFHU
VHUYLoRV TXH LQFRUSRUHP D SURSULHGDGH LQWHOHFWXDO 1HVVDV KLSyWHVHV D &RPSDQKLD SRGHUi VHU
FRQGHQDGD D LQGHQL]DU WHUFHLURV HRX VH HQYROYHU HP OLWtJLRV RQHURVRV H FRPSOH[RV RV TXDLV
LQGHSHQGHQWHPHQWH GR UHVXOWDGR SRGHUmR FDXVDU HIHLWR DGYHUVR UHOHYDQWH SDUD RV QHJyFLRV H
UHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVGD&RPSDQKLD
Podemossofrer com obsolescência, ruptura e furto de nosso estoque, o que pode afetar nossas
operações de forma adversa.
8WLOL]DPRVQRVVRVDUPD]pQVSDUDDUPD]HQDJHPGRVSURGXWRVTXHGHYHUmRVHUHQWUHJXHVDRVQRVVRV
FOLHQWHVHRXXWLOL]DGRVQDPDQXWHQomRHH[SDQVmRGHQRVVDVUHGHVGHVLVWHPDV&DVRRPDQHMRGRV
SURGXWRV VHMD LQDGHTXDGR SRGHUmR KDYHU DYDULDV H TXHEUDV RFDVLRQDQGR SHUGDV GH HVWRTXHV RX
FRPSURPHWLPHQWRGHVXDTXDOLGDGH)LQDOPHQWHTXDOTXHUIDOKDGHVHJXUDQoDSRGHHOHYDURULVFRGH
IXUWRVRXURXERVHPQRVVRVHVWRTXHVHFDUUHJDPHQWRVRTXHRFDVLRQDUiDQHFHVVLGDGHGHVXEVWLWXLomR
SRU RXWURV SURGXWRV 1D HYHQWXDO RFRUUrQFLD GH TXDOTXHU XP GRV HYHQWRV PHQFLRQDGRV RX RXWURV
VHPHOKDQWHV QRVVDV RSHUDo}HV SRGHUmR VHU DIHWDGDV H SRGHPRV VRIUHU XP LPSDFWR QHJDWLYR QRV
QRVVRVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLV
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Podemos ter dificuldades em manter o volume de nossas vendas, o que pode nos causar um
efeito adverso.
2V SULQFLSDLV IDWRUHV TXH SRGHP LPSDFWDU R YROXPHGH QRVVDVYHQGDV VmR VHP SUHMXt]R GH RXWURV
WDPEpPUHOHYDQWHV L DFDSDFLGDGHGHSUHYHUHUHVSRQGHUjVQRYDVWHQGrQFLDVGHFRQVXPRHPWHPSR
KiELO LL  D FDSDFLGDGH GH DWUDLU QRYRV FOLHQWHV H PDQWHU RV DWXDLV LLL  D FRQILDQoD GRVFOLHQWHV HP
QRVVD FDSDFLGDGH RSHUDFLRQDO LY PXGDQoDV HP QRVVDV SROtWLFDV GH SURSDJDQGD H marketing H
Y FRQFRUUrQFLD$GHSHQGHUGHWDLVYDULiYHLVDSHUIRUPDQFHGHQRVVDVYHQGDVSRGHQmRDSUHVHQWDU
XPFUHVFLPHQWRFRQWtQXRRXSRGHGLPLQXLUHPSHUtRGRVIXWXURVRTXHSRGHLPSDFWDUQHJDWLYDPHQWH
QRVVRVQHJyFLRVHUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLV
O nosso nível de alavancagem pode afetar adversamente nossa capacidade de refinanciar nosso
endividamento existente ou captar recursos adicionais para financiar nossas operações e nosso
plano de crescimento, limitar nossa capacidade de reagir a mudanças na economia ou no nosso
setor de atuação e nos impedir de cumprir com nossas obrigações previstas em nossos
instrumentos de dívida.
(P  GH PDUoR GH  R QRVVR VDOGR GD 'tYLGD /tTXLGD HUD GH 5 PLOK}HV $ QRVVD
DODYDQFDJHPSRGHDSUHVHQWDUFRQVHTXrQFLDVUHOHYDQWHVLQFOXLQGR
•

DXPHQWR GD QRVVD YXOQHUDELOLGDGH D GHVDFHOHUDo}HV RX PXGDQoDV DGYHUVDV HP JHUDO QDV
FRQGLo}HV HFRQ{PLFDV VHWRULDLV RX FRPSHWLWLYDV H PXGDQoDV DGYHUVDV QD UHJXODPHQWDomR
JRYHUQDPHQWDO

•

UHGXomR GD QRVVD FDSDFLGDGH GH XWLOL]DU QRVVRV IOX[RV GH FDL[D SDUD ILQDQFLDU QRVVDV
RSHUDo}HV GHVSHVDV GH FDSLWDO H RSRUWXQLGDGHV IXWXUDV GH QHJyFLR HP UD]mR GH QRVVD
QHFHVVLGDGH GH GHGLFDU SDUFHOD VXEVWDQFLDO GH QRVVRV IOX[RV GH FDL[D GDV DWLYLGDGHV
RSHUDFLRQDLVDRSDJDPHQWRGHSULQFLSDOHMXURVUHPXQHUDWyULRVGHQRVVRHQGLYLGDPHQWR

•

H[SRVLomRDULVFRVDVVRFLDGRVDRDXPHQWRGDVWD[DVGHMXURVQDPHGLGDHPTXHDPDLRULDGH
QRVVRVHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVpFRQWUDWDGDDWD[DVGHMXURVIOXWXDQWHV

•

OLPLWDomRGDQRVVDFDSDFLGDGHGHUHDOL]DUDTXLVLo}HVHVWUDWpJLFDVRXQHFHVVLGDGHGHUHDOL]DU
GHVLQYHVWLPHQWRVHVWUDWpJLFRVHRXQmRHVWUDWpJLFRV

•

OLPLWDomRGDQRVVDFDSDFLGDGHGHREWHUILQDQFLDPHQWRDGLFLRQDOSDUDHQWUHRXWURVFDSLWDOGH
JLUR GHVSHVDV GH FDSLWDO UHFRPSUDV GH Do}HV GHVHQYROYLPHQWR GH SURGXWRV H VHUYLoRV
H[LJrQFLDVGHFRUUHQWHVGRVHUYLoRGDGtYLGDDTXLVLo}HVHSURSyVLWRVFRUSRUDWLYRVH

•

OLPLWDomR GD QRVVD FDSDFLGDGH GH VH DGHTXDU jV PXGDQoDV QDV FRQGLo}HV GH PHUFDGR
SRVLFLRQDQGRQRVHPGHVYDQWDJHPFRPSHWLWLYDHPUHODomRDRVQRVVRVFRQFRUUHQWHVPHQRV
DODYDQFDGRV

3RGHPRVYLUDFRQWUDWDUHPSUpVWLPRVHRXILQDQFLDPHQWRVDGLFLRQDLVQRIXWXURLQFOXVLYHRQHUDQGRHP
JDUDQWLDXPDSDUFHODVXEVWDQFLDOGHQRVVRVDWLYRVRTXHSRGHLQWHQVLILFDURVFRUUHVSRQGHQWHVULVFRV
D TXH HVWDPRV DWXDOPHQWH H[SRVWRV $OpP GLVVR FDVR XPD SDUFHOD VXEVWDQFLDO GRV QRVVRV DWLYRV
HVWHMD RQHUDGD HP IDYRU GH GHWHUPLQDGRV FUHGRUHV RX VHMD GHWHULRUDGD FRPR SRU H[HPSOR XPD
GHWHULRUDomRGHQRVVDFDUWHLUDGHFOLHQWHV SRGHPRVQmRGLVSRUGHDWLYRVVXILFLHQWHVSDUDVDWLVID]HU
LQWHJUDOPHQWH RV FUpGLWRV GH QRVVRV FUHGRUHV TXLURJUDIiULRV QD HYHQWXDOLGDGH GH VXD LQVROYrQFLD
IDOrQFLDRXOLTXLGDomR
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3DUD PDLV LQIRUPDo}HV VREUH R QRVVR HQGLYLGDPHQWR YLGH LWHP  DOtQHDV G  H  H I  GHVWH
)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
A maioria dos centros de serviços da Companhia opera em propriedades alugadas e a eventual
impossibilidade de manutenção da vigência dos contratos de locação ou incapacidade da
Companhia de renová-los em termos comercialmente aceitáveis pode afetar adversamente seus
resultados operacionais.
$PDLRULDGRVFHQWURVGHVHUYLoRVGD&RPSDQKLDRSHUDHPSURSULHGDGHVDOXJDGDV&HUFDGHGRV
FRQWUDWRVGHORFDomRHVWmRDWXDOPHQWHHPYLJRUSRUSUD]RLQGHWHUPLQDGRWHQGRHPYLVWDTXHRSUD]R
ORFDWtFLRSUHYLVWRQRSUySULRFRQWUDWRMiYHQFHXQmRWHQGRVLGRIRUPDOL]DGDDUHQRYDomRSRUPHLRGH
QRYRFRQWUDWRGHORFDomRHRXDGLWDPHQWRDRFRQWUDWRGHORFDomRH[LVWHQWH$LQGDFHUFDGHGRV
LPyYHLVGHVWLQDGRVSDUDDLQVWDODomRGRVSRQWRVGHSUHVHQoDGHUHGHGHILEUD ³323´ GD&RPSDQKLD
VmRRFXSDGRVPHGLDQWHDFHOHEUDomRGHDFRUGRVYHUEDLVHSRUWDQWRVHPDH[LVWrQFLDGHXPSUD]R
GHWHUPLQDGR(PFDVRGHWpUPLQRGRSUD]RGHYLJrQFLDSUHYLVWRQRFRQWUDWRGHORFDomRILUPDGRHD
FRQWLQXLGDGH GD RFXSDomR SHOR ORFDWiULR SRU PDLV GH  WULQWD  GLDV VHP RSRVLomR GR ORFDGRU D
ORFDomRVHUiFRQVLGHUDGDSURUURJDGDSRUSUD]RLQGHWHUPLQDGRQRVWHUPRVGRGRDUWGD/HL
 ³/HL GH /RFDo}HV´  1RV FDVRV GRV FHQWURV GH VHUYLoRV TXH RSHUDP HP LPyYHLV FXMR
FRQWUDWRGHORFDomRYLJRUDSRUSUD]RLQGHWHUPLQDGRRORFDGRUSRGHUiUHVFLQGLURFRQWUDWRPHGLDQWH
QRWLILFDomR DR ORFDWiULR FRP  WULQWD  GLDV GH DQWHFHGrQFLD SDUD GHVRFXSDomR OLYUH GH TXDLVTXHU
SHQDOLGDGHVRXLQGHQL]Do}HV
$OpPGLVVRGRVFRQWUDWRVGHORFDomRHVFULWRVIRUDPILUPDGRVSRUSUD]RLQIHULRUDDQRVHSRU
LVVRQmRJDUDQWHPj&RPSDQKLDDSUHUURJDWLYDOHJDOGHUHQRYDUFRPSXOVRULDPHQWHDORFDomRSRUPHLR
GDSURSRVLWXUDGHDomRUHQRYDWyULD1HVVHLQWHULPD/HLGH/RFDo}HVGLVS}HTXHRORFDWiULRWHUiGLUHLWR
jUHQRYDomRFRPSXOVyULDGRFRQWUDWRGHVGHTXHFXPXODWLYDPHQWH L RFRQWUDWRWHQKDVLGRFHOHEUDGR
SRUHVFULWRHFRPSUD]RGHWHUPLQDGR LL RSUD]RGRFRQWUDWRVHMDGHQRPtQLPRDQRVLQLQWHUUXSWRV
VHQGRDGPLWLGDDVRPDWyULDGHSUD]RVFRQWUDWXDLV LLL RORFDWiULRHVWHMDH[SORUDQGRVXDDWLYLGDGHQR
PHVPR UDPR SHOR SUD]R PtQLPR H LQLQWHUUXSWR GH  DQRV H LY  DMXt]H DomR UHQRYDWyULD QR SUD]R
GHFDGHQFLDOGHDQRDPHVHVDQWHULRUjGDWDGRWpUPLQRGRSUD]RGRFRQWUDWRGHORFDomRHPYLJRU
&RQVLGHUDQGRTXHSDUWHGRVFRQWUDWRVGHORFDomRGRVLPyYHLVRFXSDGRVSHOD&RPSDQKLDHVWiHPYLJRU
SRUSUD]RLQGHWHUPLQDGRRXIRUDPFHOHEUDGRVSRUSUD]RLQIHULRUDDQRVQmRFRQIHULQGRDRORFDWiULRD
SUHUURJDWLYD GH UHQRYDU FRPSXOVRULDPHQWH R SUD]R ORFDWtFLR SRU PHLR GH SURSRVLWXUD GH DomR
UHQRYDWyULDDUHQRYDomRGRSUD]RORFDWtFLRGHVWHVLPyYHLVGHSHQGHUiGHH[FOXVLYDQHJRFLDomRFRPR
ORFDGRU
$GHPDLVFRQVLGHUDQGRTXHJUDQGHSDUWHGRVLPyYHLVRFXSDGRVSHOD&RPSDQKLDUHSUHVHQWDPiUHDV
GHVWLQDGDVjLQVWDODomRGHVHXVSRQWRVGHSUHVHQoDGHUHGHRVTXDLVQmRDEUDQJHPDWRWDOLGDGHGDV
iUHDVUHJLVWUDGDVQDVPDWUtFXODVGRVLPyYHLVDPDLRULDGRVFRQWUDWRVGHORFDomRQmRHVWiDYHUEDGD
QDUHVSHFWLYDPDWUtFXODLPRELOLiULD6HRLPyYHOORFDGRIRUDOLHQDGRDWHUFHLURVGXUDQWHDYLJrQFLDGR
SUD]RFRQWUDWXDORDGTXLUHQWHQmRHVWDUiREULJDGRDUHVSHLWDURVWHUPRVHFRQGLo}HVGDORFDomRVDOYR
VHFXPXODWLYDPHQWH L DORFDomRIRUSRUSUD]RGHWHUPLQDGR LL FRQVWDUQRFRQWUDWRFOiXVXODGHYLJrQFLD
GDORFDomRHPFDVRGHDOLHQDomRGRLPyYHOH LLL RFRQWUDWRHVWLYHUUHJLVWUDGRQR&DUWyULRGH5HJLVWUR
GH,PyYHLVFRPSHWHQWH7HQGRHPYLVWDTXHDPDLRULDGRVFRQWUDWRVGHORFDomRQmRFRQWpPFOiXVXOD
GH YLJrQFLD SUHYLVWD QR DUWLJR  GD /HL GH /RFDo}HV /HL Q  HRX QmR HVWmR GHYLGDPHQWH
UHJLVWUDGRV MXQWR DRV FDUWyULRV GH UHJLVWUR GH LPyYHLV FRPSHWHQWHV WDLV UHTXLVLWRV SRGHP QmR VHU
SUHHQFKLGRVSRVVLELOLWDQGRRDGTXLUHQWHGHVROLFLWDUDGHVRFXSDomRGRLPyYHOORFDGRj&RPSDQKLDQR
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SUD]RGHDWpGLDVFRQWDGRVGRUHFHELPHQWRSHODORFDWiULDGHQRWLILFDomRQHVVHVHQWLGRDLQGDTXH
RSUD]RORFDWtFLRHVWHMDHPYLJRUSRUSUD]RGHWHUPLQDGROLYUHGHTXDOTXHUSHQDOLGDGH
$GLFLRQDOPHQWHQDKLSyWHVHGHRLPyYHOORFDGRVHUFRORFDGRjYHQGDGXUDQWHRSUD]RGHYLJrQFLDGD
ORFDomRDORFDWiULDWHUiGLUHLWRGHSUHIHUrQFLDSDUDDGTXLULORHPLJXDOGDGHGHFRQGLo}HVFRPWHUFHLURV
PHGLDQWH QRWLILFDomR HQYLDGD SHOR ORFDGRU FRQFHGHQGR SUD]R GH  GLDV SDUD H[HUFHU R GLUHLWR GH
SUHIHUrQFLDFDVRDORFDWiULDQmRRH[HUoDRLPyYHOORFDGRSRGHUiVHUDOLHQDGRDRWHUFHLUR$ORFDWiULD
FXMRGLUHLWRGHSUHIHUrQFLDQmRIRUUHVSHLWDGRSRGHUiDGTXLULURLPyYHOORFDGRPHGLDQWHGHSyVLWRMXGLFLDO
GR SUHoR GH DTXLVLomR H GH RXWUDV GHVSHVDV GH WUDQVIHUrQFLD SHUWLQHQWHV GHVGH TXH UHTXHLUD D
DGMXGLFDomRGRLPyYHOQRSUD]RGHPHVHVDSyVRUHJLVWURGDUHVSHFWLYDHVFULWXUDHPQRPHGRWHUFHLUR
DGTXLUHQWHQR&DUWyULRGH5HJLVWURGH,PyYHLVFRPSHWHQWHGHVGHTXHR&RQWUDWRGH/RFDomRWHQKD
VLGRDYHUEDGRQDPDWUtFXODGRLPyYHOORFDGRSHORPHQRVGLDVDQWHVGDDOLHQDomRHPTXHVWmR&DVR
R &RQWUDWR GH /RFDomR QmR HVWHMD DYHUEDGR D ORFDWiULD SRGHUi DSHQDV UHLYLQGLFDU GR ORFDGRU XPD
LQGHQL]DomRSRUSHUGDVHGDQRV$OpPGLVVRQmRKiJDUDQWLDGHTXHD&RPSDQKLDFRQVHJXLUiDOXJDU
RVLPyYHLVQRVTXDLVHVWiLQWHUHVVDGD
2LQVXFHVVRQDVQHJRFLDo}HVRXDLQFDSDFLGDGHGD&RPSDQKLDGHUHQRYDUVHXVFRQWUDWRVGHORFDomR
RXDUHQRYDomRGHWDLVFRQWUDWRVHPFRQGLo}HVPHQRVIDYRUiYHLVjVDWXDLVQRVWHUPRVGRVUHIHULGRV
FRQWUDWRVDQWHVGRYHQFLPHQWREHPFRPRDLPSRVVLELOLGDGHGHFXPSULPHQWRGDVIRUPDOLGDGHVSDUD
JDUDQWLD GD YLJrQFLD GHVWHV FRQWUDWRV SRU PHLR GD DYHUEDomR QR &DUWyULR GH 5HJLVWUR GH ,PyYHLV
FRPSHWHQWHSRGHWHUXPLPSDFWRDGYHUVRQDVRSHUDo}HVGD&RPSDQKLD
$OpPGLVVRHPFDVRGHQmRUHQRYDomRRXDYHUEDomRGRVFRQWUDWRVHPTXHVWmRD&RPSDQKLDVHUi
REULJDGDDGHVRFXSDUHVVHVLPyYHLVHSRGHUiWHUDWUDVRVHPHQFRQWUDUXPDQRYDORFDOLGDGHRTXH
SRGHUiDFDUUHWDUFXVWRVGHUHDORFDomRHRXOHYDUDXPDLQWHUUXSomRWHPSRUiULDHPVXDVRSHUDo}HV
4XDOTXHULQWHUUXSomRQDVRSHUDo}HVGD&RPSDQKLDSRGHUiWHUXPHIHLWRDGYHUVRVREUHVHXVUHVXOWDGRV
GHRSHUDomR'DGRTXHDORFDOL]DomRHVWUDWpJLFDGRVLPyYHLVpIDWRUUHOHYDQWHSDUDRGHVHQYROYLPHQWR
GHQRVVDHVWUDWpJLDFRPHUFLDOD&RPSDQKLDSRGHVHUDIHWDGDQHJDWLYDPHQWHVHDOJXQVFRQWUDWRVGH
HVWDEHOHFLPHQWRVUHOHYDQWHVQmRYLHUHPDVHUUHQRYDGRVRXPDQWLGRVSRUUD]}HVDOKHLDVjYRQWDGHGD
&RPSDQKLD
A não obtenção, não renovação tempestiva ou cancelamento das licenças, registros,
autorizações, outorgas e/ou alvarás exigidos para a operação de suas atividades e o
funcionamento dos imóveis por ela ocupados pode ter um efeito relevante adverso sobre a
Companhia.
$ &RPSDQKLD GHSHQGH GH YiULRV UHJLVWURV DXWRUL]Do}HV OLFHQoDV PXQLFLSDLV OLFHQoDV VDQLWiULDV
OLFHQoDV DPELHQWDLV RXWRUJDV H DOYDUiV HPLWLGRV SRU yUJmRV IHGHUDLV HVWDGXDLV HRX PXQLFLSDLV
LQFOXLQGR $XWRV GH 9LVWRULD GR &RUSR GH %RPEHLURV ³$9&%´  H OLFHQoDV GH IXQFLRQDPHQWR HPLWLGDV
SHODVUHVSHFWLYDV0XQLFLSDOLGDGHVUHODFLRQDGRVjRSHUDomRGHVXDVDWLYLGDGHVHDRIXQFLRQDPHQWRGH
VHXVLPyYHLV$VOLFHQoDVUHJLVWURVDXWRUL]Do}HVRXWRUJDVHRXDOYDUiVGHIXQFLRQDPHQWRHPGLYHUVDV
ORFDOLGDGHVSRVVXHPSUD]RGHYDOLGDGHHGHYHPVHUUHQRYDGRVGHWHPSRVHPWHPSRVFRPRXVHPR
SDJDPHQWR GH WD[DV GH UHQRYDomR $SUR[LPDGDPHQWH  GRV LPyYHLV WrP SDUFLDOPHQWH VXDV
OLFHQoDVYiOLGDVHQmRSRVVXHPWDLVOLFHQoDVRXHVWmRHPIDVHGHUHQRYDomR1mRKiJDUDQWLDGH
TXHD&RPSDQKLDFRQVHJXLUiUHQRYDUWHPSHVWLYDPHQWHWDLVOLFHQoDVUHJLVWURVDXWRUL]Do}HVRXWRUJDV
HRXDOYDUiVEHPFRPRQmRpSRVVtYHODVVHJXUDUTXHRVLPyYHLVKRMHHPIDVHGHREWHQomRGHWDLV
OLFHQoDVVHUmRGHIDWROLFHQFLDGRV$LQGDDREWHQomRGHWDLVOLFHQoDVSRGHRFRUUHUHPWHPSRVXSHULRU
DRSUHYLVWRQRFURQRJUDPDGHDEHUWXUDGDVILOLDLV
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$IDOWDRDWUDVRRXRLQGHIHULPHQWRGDREWHQomRRXUHQRYDomRWHPSHVWLYDGHVVDVOLFHQoDVUHJLVWURV
DXWRUL]Do}HVRXWRUJDVHRXDOYDUiVSRGHUmRLPSOLFDUFRQIRUPHRFDVRQDLPSRVVLELOLGDGHGHDEHUWXUD
HRSHUDomRGDVILOLDLVHDWpFRQIRUPHRFDVRQDLQWHUGLomRH QRIHFKDPHQWRGDVDWXDLVILOLDLVEHP
FRPRQDDSOLFDomRGHPXOWDVHDXWRVGHLQIUDomRj&RPSDQKLDFXMRYDORUVypGHWHUPLQDGRHPFDVR
HVSHFtILFRDOpPGHH[S{ODDULVFRVDGLFLRQDLVQRFDVRGHXPDFLGHQWHGHVHJXUDQoDHSURWHomRRX
HYHQWR VLPLODU R TXH SRGHUi DIHWDU DGYHUVDPHQWH H H[SRU D &RPSDQKLD EHP FRPR VHXV
UHSUHVHQWDQWHVDVDQo}HVFULPLQDLVHPFDVRGHH[HUFtFLRGHDWLYLGDGHVVHPDVGHYLGDVOLFHQoDVH
DXWRUL]Do}HV(PVHWUDWDQGRGHHVIHUDDPELHQWDODRSHUDomRGHDWLYLGDGHVHIHWLYDRXSRWHQFLDOPHQWH
SROXLGRUDV VHP D GHYLGD OLFHQoD HRX DXWRUL]DomR DPELHQWDO YiOLGD SRGH HQVHMDU VDQo}HV
DGPLQLVWUDWLYDV WDLVFRPRPXOWDGHDWp5PLOK}HV HFULPLQDLVVHPSUHMXt]RGDREULJDomRGHUHSDUDU
HYHQWXDLVGDQRVDPELHQWDLVFDXVDGRVQDHVIHUDFLYLO
$OpPGLVVRD&RPSDQKLDQmRSRGHJDUDQWLUTXHDVDXWRULGDGHVS~EOLFDVQmRWHQKDPXPHQWHQGLPHQWR
FRQWUiULRRXPDLVUHVWULWLYRDRGD&RPSDQKLDTXDQWRjQHFHVVLGDGHGHREWHQomRGHRXWUDVOLFHQoDV
DOYDUiV DXWRUL]Do}HV H GHPDLV FDGDVWURV DGLFLRQDLV DRV TXH D &RPSDQKLD HQWHQGH DWXDOPHQWH
QHFHVViULRDRGHVHQYROYLPHQWRGDVDWLYLGDGHV3RUILPDH[SDQVmRGDVRSHUDo}HVGD&RPSDQKLDHRX
DOWHUDomRGDOHJLVODomRDSOLFiYHOWDPEpPSRGHGHPDQGDUTXHQRYDVOLFHQoDVRXWRUJDVDXWRUL]Do}HV
DOYDUiV HRX UHJLVWURV VHMDP VROLFLWDGDV SHUDQWH DV DXWRULGDGHV FRPSHWHQWHV 'HYLGR DR Q~PHUR GH
HWDSDV QHFHVViULDV SDUD REWHU H UHQRYDU UHJLVWURV OLFHQoDV SHUPLVV}HV RXWRUJDV H DXWRUL]Do}HV
MXQWDPHQWH FRP R WHPSR GH UHVSRVWD GH FHUWRV yUJmRV DGPLQLVWUDWLYRV D &RPSDQKLD SRGH QmR VHU
FDSD] GH REWHU RX UHQRYDU DV OLFHQoDV DSOLFiYHLV HP WHPSR KiELO 1HVVDV KLSyWHVHV D &RPSDQKLD
SRGHUi LQFRUUHU HP FXVWRV DGLFLRQDLV SDUD VH UHJXODUL]DU DRV HQWHQGLPHQWRV GLYHUJHQWHV RX PDLV
UHVWULWLYRV GDV DXWRULGDGHV R TXH SRGH DIHWDU DGYHUVDPHQWH RV VHXV UHVXOWDGRV ILQDQFHLURV H
RSHUDFLRQDLV
$HVWUDWpJLDFRPHUFLDOGD&RPSDQKLDSRGHVHUDIHWDGDQHJDWLYDPHQWHFDVRRFRUUD L DLPSRVVLELOLGDGH
GHDEHUWXUDHRSHUDomRGHQRYDVILOLDLVHRXSRQWRVGHSUHVHQoDGDUHGH 323 HRX LL DLQWHUGLomR
RX R IHFKDPHQWR GH ILOLDLV DWXDLV HRX SRQWRV GH SUHVHQoD GD UHGH 323  HP GHFRUUrQFLD GD QmR
REWHQomRRXUHQRYDomRWHPSHVWLYD FRQIRUPHRFDVR GHFDGDVWURVDOYDUiVHOLFHQoDVH[LJLGRVRTXH
SRGHUiLPSDFWDUQHJDWLYDPHQWHRVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVGD&RPSDQKLD
&DVRD&RPSDQKLDVHMDUHVSRQVDELOL]DGDHPUD]mRGRFDQFHODPHQWRQmRREWHQomRRXQmRUHQRYDomR
WHPSHVWLYD GH VXDV OLFHQoDV UHJLVWURV DXWRUL]Do}HV RXWRUJDV HRX DOYDUiV VHXV UHVXOWDGRV
ILQDQFHLURVVHXVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVHDVXDLPDJHPSRGHUmRVHUDGYHUVDPHQWHDIHWDGRV
Estamos sujeitos a riscos associados ao não cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados,
podendo ser afetados adversamente pela aplicação de multas e outros tipos de sanções.
2WUDWDPHQWRGHGDGRVSHVVRDLVQR%UDVLOHUDUHJXODPHQWDGRSRUXPDVpULHGHQRUPDVSUHYLVWDVGH
IRUPDHVSDUVDFRPRSRUH[HPSORQD&RQVWLWXLomR)HGHUDOQR&yGLJRGH'HIHVDGR&RQVXPLGRU /HL
Q HQR0DUFR&LYLOGD,QWHUQHW /HLQ 1RHQWDQWRHPGHDJRVWRGHIRL
SXEOLFDGDD/*3'DTXDOUHJXODDVSUiWLFDVUHODFLRQDGDVDRWUDWDPHQWRGHGDGRVSHVVRDLVQR%UDVLO
LQFOXVLYHHPPHLRGLJLWDOSRUPHLRGHXPFRQMXQWRGHUHJUDVTXHLPSDFWDWRGRVRVVHWRUHVGDHFRQRPLD
SRGHQGRQRVJHUDUFXVWRVDGLFLRQDLVHPYLUWXGHGDQHFHVVLGDGHGHDGHTXDomRGHQRVVDVRSHUDo}HV
GHWUDWDPHQWRGHGDGRVSHVVRDLVjVGLVSRVLo}HVGD/*3'
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$/*3'HVWDEHOHFHXXPQRYRPDUFROHJDODVHUREVHUYDGRQDVRSHUDo}HVGHWUDWDPHQWRGHGDGRV
SHVVRDLV H SUHYr HQWUH RXWURV RV GLUHLWRV GRV WLWXODUHV GH GDGRV SHVVRDLV KLSyWHVHV HP TXH R
WUDWDPHQWR GH GDGRV SHVVRDLV p SHUPLWLGR EDVHV OHJDLV  DV REULJDo}HV H UHTXLVLWRV UHODWLYRV D
LQFLGHQWHVGHVHJXUDQoDHYD]DPHQWRVWUDQVIHUrQFLDVHFRPSDUWLOKDPHQWRGHGDGRVEHPFRPRSUHYr
VDQo}HVSDUDRGHVFXPSULPHQWRGHVXDVGLVSRVLo}HVHDXWRUL]DDFULDomRGD$XWRULGDGH1DFLRQDOGH
3URWHomRGH'DGRV ³$13'´ DXWRULGDGHUHVSRQViYHOSRUJDUDQWLURFXPSULPHQWRGDVGLVSRVLo}HVGD
/*3'
2 GHVFXPSULPHQWR GDV GLVSRVLo}HV GD /*3' WHP FRPR ULVFRV L  D SURSRVLWXUD GH Do}HV MXGLFLDLV
LQGLYLGXDLV RX FROHWLYDV SOHLWHDQGR UHSDUDo}HV GH GDQRV GHFRUUHQWHV GH YLRODo}HV EDVHDGDV QmR
VRPHQWHQD/*3'PDVQDOHJLVODomRHVSDUVDHVHWRULDOVREUHSURWHomRGHGDGRVDLQGDYLJHQWHH LL 
DDSOLFDomRGDVSHQDOLGDGHVSUHYLVWDVQR&yGLJRGH'HIHVDGR&RQVXPLGRUH0DUFR&LYLOGD,QWHUQHW
SRUDOJXQVyUJmRVGHGHIHVDGRFRQVXPLGRUXPDYH]TXHHVWHVMiWrPDWXDGRQHVWHVHQWLGRDQWHV
PHVPRGDYLJrQFLDGD/*3'HVSHFLDOPHQWHHPFDVRVGHLQFLGHQWHVGHVHJXUDQoDTXHUHVXOWHPHP
DFHVVRVLQGHYLGRVDGDGRVSHVVRDLV
$LQGDQRFDVRGHDSOLFDomRGHVDQo}HVDGPLQLVWUDWLYDVGD/*3'D&RPSDQKLDWDPEpPHVWDUiVXMHLWD
GH IRUPD LVRODGD RX FXPXODWLYD j DGYHUWrQFLD REULJDomR GH GLYXOJDomR GH LQFLGHQWH EORTXHLR
WHPSRUiULRHRXHOLPLQDomRGHGDGRVSHVVRDLVVXVSHQVmRSDUFLDOGRIXQFLRQDPHQWRGREDQFRGHGDGRV
DTXHVHUHIHUHDLQIUDomRSHORSHUtRGRPi[LPRGH VHLV PHVHVVXVSHQVmRGRH[HUFtFLRGDDWLYLGDGH
GHWUDWDPHQWRGRVGDGRVSHVVRDLVDTXHVHUHIHUHDLQIUDomRSHORSHUtRGRPi[LPRGH VHLV PHVHV
SURLELomRSDUFLDORXWRWDOGRH[HUFtFLRGHDWLYLGDGHVUHODFLRQDGDVDWUDWDPHQWRGHGDGRVHPXOWDGHDWp
GRIDWXUDPHQWRGDHPSUHVDJUXSRRXFRQJORPHUDGRQR%UDVLOQRVHX~OWLPRH[HUFtFLRH[FOXtGRV
RVWULEXWRVDWpRPRQWDQWHJOREDOGH5SRULQIUDomREHPFRPRPXOWDGLiULDREVHUYDGR
ROLPLWHJOREDOPHQFLRQDGR
$OpP GLVVR D &RPSDQKLD SRGH VHU UHVSRQVDELOL]DGD SRU GDQRV PDWHULDLV PRUDLV LQGLYLGXDLV RX
FROHWLYRVHVHUFRQVLGHUDGRVVROLGDULDPHQWHUHVSRQViYHOSRUGDQRVPDWHULDLVPRUDLVLQGLYLGXDLVRX
FROHWLYRVFDXVDGRVSRUQRVVDFRQWURODGDGHYLGRDRQmRFXPSULPHQWRGDVREULJDo}HVHVWDEHOHFLGDV
SHOD/*3'
O nosso desempenho depende de relações trabalhistas com nossos empregados. Qualquer
deterioração em tais relações ou o aumento dos custos trabalhistas poderá afetar adversamente
os nossos negócios.
(PGHPDUoRGHSRVVXtDPRVDSUR[LPDGDPHQWHHPSUHJDGRVVHQGRTXHDVXDPDLRULD
pUHSUHVHQWDGDSRUVLQGLFDWRVGHHPSUHJDGRVHHVWiSURWHJLGDSRUFRQYHQo}HVFROHWLYDVHRXFRQWUDWRV
GH WUDEDOKR VHPHOKDQWHV TXH HVWmR VXMHLWRV D UHQHJRFLDo}HV SHULyGLFDV GHQWUR GRV SUD]RV
HVWDEHOHFLGRVSRUOHL6HQmRIRUPRVFDSD]HVGHDWHQGHUGHWHUPLQDGDVGHPDQGDVGRVHPSUHJDGRV
SRGHPRVHVWDUVXMHLWRVDSDUDOLVDo}HVFROHWLYDVRXLQWHUUXSo}HVGHWUDEDOKRHPQRVVDVLQVWDODo}HV
LQFOXLQGR JUHYHV 4XDOTXHU DXPHQWR VLJQLILFDWLYR QRV FXVWRV WUDEDOKLVWDV GHWHULRUDomR GDV UHODo}HV
WUDEDOKLVWDV³RSHUDo}HVWDUWDUXJDV´ DVTXDLVFRQVLVWHPQDUHGXomRGRWUDEDOKRRXGDSURGXomRVHP
TXHKDMDVXVSHQVmRFROHWLYDGRWUDEDOKR RXSDUDOLVDo}HVHPTXDLVTXHUGHQRVVDVORFDOLGDGHVRXTXH
DIHWHPTXDOTXHUXPGHQRVVRVIRUQHFHGRUHVVHMDGHFRUUHQWHGHDWLYLGDGHVVLQGLFDLVPRYLPHQWDomR
GRV HPSUHJDGRV RX GH RXWUD IRUPD SRGHP WHU XP HIHLWR DGYHUVR UHOHYDQWH QRV QRVVRV QHJyFLRV
VLWXDomRILQDQFHLUDUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVHYDORUGHPHUFDGRGHQRVVDVDo}HV
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(VWDPRV VXMHLWRV j ILVFDOL]DomR SHOR 0LQLVWpULR 3~EOLFR GR 7UDEDOKR H SHOD 6HFUHWDULD (VSHFLDO GH
3UHYLGrQFLD H 7UDEDOKR (YHQWXDO GHVFXPSULPHQWR GDV UHJUDV GH QDWXUH]D WUDEDOKLVWD SRGHUi
IXQGDPHQWDU D R0LQLVWpULR3~EOLFRGR7UDEDOKRDLQVWDXUDULQTXpULWRVFLYLVRXLQJUHVVDUFRPPHGLGDV
MXGLFLDLVFRPRDomRFLYLOS~EOLFDTXHSRGHPUHVXOWDUHPGHFLV}HVFRQWUiULDVDRVQRVVRVLQWHUHVVHVRX
QDFHOHEUDomRGHDFRUGR WHUPRVGHDMXVWDPHQWRGHFRQGXWD SUHYHQWLYRRXH[WLQWLYRGHOLWtJLRRX E D
6HFUHWDULD(VSHFLDOGH3UHYLGrQFLDH7UDEDOKRDODYUDUDXWRVGHLQIUDomR7DLVFLUFXQVWkQFLDVSRGHP
WHULPSDFWRQHJDWLYRDRVQRVVRVQHJyFLRVHUHSXWDomR
A nossa Política de Transações com Partes Relacionadas e Administração de Conflito de
Interesses foi recentemente constituída. Falhas nos nossos sistemas, políticas e procedimentos
de gestão de transações com partes relacionadas e conflito de interesses poderão afetar
adversamente os nossos negócios.
$GRWDPRV XPD 3ROtWLFD GH 7UDQVDo}HV FRP 3DUWHV 5HODFLRQDGDV H $GPLQLVWUDomR GH &RQIOLWR GH
,QWHUHVVHVTXHIRLDSURYDGDHPUHXQLmRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRUHDOL]DGDHPGHMXQKRGH
$VVLPRVQRVVRVSURFHGLPHQWRVLQWHUQRVUHODWLYRVjDSURYDomRHILVFDOL]DomRGHWUDQVDo}HVFRP
SDUWHVUHODFLRQDGDVHFRQIOLWRVGHLQWHUHVVHIRUDPUHFHQWHPHQWHLPSOHPHQWDGRVSDUDILQVGHDGHTXDomR
jWHQWDWLYDGHUHDOL]DomRGDRIHUWDS~EOLFDLQLFLDOGDQRVVD&RPSDQKLD$VVLPDLGHQWLILFDomRDQiOLVH
HJHVWmRGRVULVFRVGDQRVVD&RPSDQKLDUHODWLYRVjWUDQVDo}HVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDVHFRQIOLWRVGH
LQWHUHVVHSRGHPVHUDGYHUVDPHQWHDIHWDGRVSHODIDOWDGDDSOLFDELOLGDGHGD3ROtWLFDGH7UDQVDo}HVFRP
3DUWHV 5HODFLRQDGDV H $GPLQLVWUDomR GH &RQIOLWR GH ,QWHUHVVHV DWp D GDWD GD HQWUDGD HP YLJRU GR
&RQWUDWRGH3DUWLFLSDomRQR1RYR0HUFDGRGD%
$LQGD UHIHULGD SROtWLFD QmR SUHYr D VHJXLQWH UHFRPHQGDomR FRQVWDQWH QR &yGLJR %UDVLOHLUR GH
*RYHUQDQoD &RUSRUDWLYD DV KLSyWHVHV GH WUDQVDo}HV FRP SDUWHV UHODFLRQDGDV TXH GHYHP VHU
HPEDVDGDVSRUODXGRVGHDYDOLDomRLQGHSHQGHQWHVHODERUDGRVVHPDSDUWLFLSDomRGHQHQKXPDSDUWH
HQYROYLGDQDRSHUDomRHPTXHVWmRVHMDHODEDQFRDGYRJDGRHPSUHVDGHFRQVXOWRULDHVSHFLDOL]DGD
HQWUHRXWURVFRPEDVHHPSUHPLVVDVUHDOLVWDVHLQIRUPDo}HVUHIHUHQGDGDVSRUWHUFHLURVRTXHSRGHUi
FDXVDUXPHIHLWRDGYHUVRHPQRVVRVQHJyFLRV
$ &RPSDQKLD QmR SRGH DVVHJXUDU TXH QmR VHUmR LGHQWLILFDGDV GHILFLrQFLDV IDOKDV RX FRQIOLWRV GH
LQWHUHVVH HP WUDQVDo}HV FRP SDUWHV UHODFLRQDGDV FHOHEUDGDV DQWHULRUPHQWH j HPLVVmR GD UHIHULGD
SROtWLFDLQFOXLQGRHPUHODomRDFRQWUDWRVGHORFDomRGHLPyYHLV YLGHLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH
5HIHUrQFLD SDUD PDLRUHV LQIRUPDo}HV  $ IDOKD RX D LQHILFiFLD QRV SURFHGLPHQWRV HVWDEHOHFLGRV QD
SROtWLFDGHWUDQVDo}HVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDVHFRQIOLWRVGHLQWHUHVVHVSRGHUiWHUXPHIHLWRDGYHUVR
HPQRVVRVQHJyFLRV
A Companhia poderá enfrentar situações de potencial conflito de interesses em negociações
com partes relacionadas, bem como pela celebração de contratos de indenidade.
$&RPSDQKLDSRVVXLFXVWRVHGHVSHVDVGHFRUUHQWHVGHWUDQVDo}HVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDVLQFOXLQGR
FRQWUDWRV GH ORFDomR &RQWUDWDo}HV FRP SDUWHV UHODFLRQDGDV SRGHP JHUDU VLWXDo}HV GH SRWHQFLDO
FRQIOLWRGHLQWHUHVVHVHQWUHDVSDUWHV&DVRHVVDVVLWXDo}HVGHFRQIOLWRGHLQWHUHVVHVVHFRQILJXUHP
SRGHUiKDYHULPSDFWRQHJDWLYRSDUDRVQRVVRVQHJyFLRVRTXHSRGHUiYLUDFDXVDUXPLPSDFWRDGYHUVR
QDVDWLYLGDGHVVLWXDomRILQDQFHLUDHUHVXOWDGRVGD&RPSDQKLDEHPFRPRDVHXVDFLRQLVWDV
2(VWDWXWR6RFLDOGD&RPSDQKLDSUHYrTXHSRGHUHPRVLQGHQL]DUHPDQWHULQGHQHVQRVVRVPHPEURV
GR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD'LUHWRULDGRVFRPLWrVGHDVVHVVRUDPHQWRHGHPDLVHPSUHJDGRV
TXHH[HUoDPFDUJRGHJHVWmR ³%HQHILFLiULRV´ QDKLSyWHVHGHHYHQWXDOGDQRRXSUHMXt]RHIHWLYDPHQWH
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VRIULGR SRU IRUoD GR H[HUFtFLR UHJXODU GH VXDV IXQo}HV SRU DWRV SUDWLFDGRV GH ERDIp H QR PHOKRU
LQWHUHVVHGD&RPSDQKLD$&RPSDQKLDSRGHUiHQIUHQWDUVLWXDo}HVGHSRWHQFLDOFRQIOLWRVGHLQWHUHVVHV
QDVGHFLV}HVWRPDGDVSRUQRVVRV&RQVHOKHLURVFDVRYHQKDDFHOHEUDUFRQWUDWRVGHLQGHQLGDGHFRPRV
%HQHILFLiULRV$GLFLRQDOPHQWHD&RPSDQKLDRIHUHFHVHJXURGHUHVSRQVDELOLGDGHFLYLOGHFRQVHOKHLURV
H GLUHWRUHV ' 2  3DUD PDLRUHV LQIRUPDo}HV VREUH VHJXUR ' 2 GRV FRQVHOKHLURV H GLUHWRUHV GD
&RPSDQKLDYHMDLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
&DVRDVVLWXDo}HVGHFRQIOLWRGHLQWHUHVVHVFLWDGDVDFLPDVHFRQILJXUHPSRGHUiKDYHULPSDFWRPDWHULDO
H DGYHUVR SDUD RV QHJyFLRV GD &RPSDQKLD R TXH SRGHUi YLU D FDXVDU XP LPSDFWR DGYHUVR QDV
DWLYLGDGHVVLWXDomRILQDQFHLUDHUHVXOWDGRVGD&RPSDQKLDEHPFRPRDVHXVDFLRQLVWDV
3DUD PDLRUHV LQIRUPDo}HV VREUH DV WUDQVDo}HV HQWUH SDUWHV UHODFLRQDGDV YLGH LWHP  GHVWH
)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
Podemos não pagar dividendos ou juros sobre o capital próprio aos acionistas detentores de
nossas ações. 
'HDFRUGRFRPRQRVVR(VWDWXWR6RFLDOGHYHPRVSDJDUDRVDFLRQLVWDVQRPtQLPRGHOXFUROtTXLGR
DQXDO FDOFXODGR H DMXVWDGR QRV WHUPRV GD /HL GDV 6RFLHGDGHV SRU $o}HV H GR (VWDWXWR 6RFLDO GD
&RPSDQKLD VRE D IRUPD GH GLYLGHQGRV RX MXURV VREUH FDSLWDO SUySULR VHQGR FHUWR TXH UHIHULGR
SHUFHQWXDO VHUi DXWRPDWLFDPHQWH DXPHQWDGR SDUD  D SDUWLU GH  GH PDLR GH  FRQIRUPH
HVWDEHOHFLGR QR (VWDWXWR 6RFLDO GD &RPSDQKLD 2 OXFUR OtTXLGR SRGH VHU FDSLWDOL]DGR XWLOL]DGR SDUD
FRPSHQVDUSUHMXt]RVHSDVVLYRVRXUHWLGRGHDFRUGRFRPDOHJLVODomRDSOLFiYHOFDVRHPTXHHVWHQmR
HVWDUiGLVSRQtYHOSDUDGLVWULEXLomRGHGLYLGHQGRVRXSDJDPHQWRGHMXURVVREUHFDSLWDOSUySULRFRQIRUPH
RGLVSRVWRHPQRVVR(VWDWXWR6RFLDO$OpPGLVVRD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HVSHUPLWHTXHRQRVVR
&RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR GHWHUPLQH D QmR GLVWULEXLomR GH GLYLGHQGRV DRV DFLRQLVWDV HP XP
GHWHUPLQDGR H[HUFtFLR VRFLDO FDVR LQIRUPH j DVVHPEOHLD *HUDO 2UGLQiULD TXH QmR WLYHPRV OXFUR RX
UHVHUYDV OtTXLGDV GLVSRQtYHLV RX TXH D GLVWULEXLomR GH GLYLGHQGRV VHULD GHVDFRQVHOKiYHO RX
LQFRPSDWtYHO FRP D VLWXDomR ILQDQFHLUD QR PRPHQWR &DVR TXDOTXHU GHVWHV HYHQWRV RFRUUD RV
SURSULHWiULRVGHDo}HVSRGHPQmRUHFHEHUGLYLGHQGRVRXMXURVVREUHRFDSLWDOSUySULR
3RUILPDLVHQomRGHLPSRVWRVREUHDUHQGDQDGLVWULEXLomRGHGLYLGHQGRVHDWULEXWDomRDWXDOPHQWH
LQFLGHQWHVRERSDJDPHQWRGHMXURVVREUHFDSLWDOSUySULRSUHYLVWDQDOHJLVODomRDWXDOHVWiVHQGRUHYLVWD
DWXDOPHQWHQR3URMHWRGH/HLQRTXDOWHPSRUREMHWRHVWDEHOHFHUDFREUDQoDGH,PSRVWRGH
5HQGDQDGLVWULEXLomRGHOXFURVHGLYLGHQGRVSDJRVRXFUHGLWDGRVSHODVSHVVRDVMXUtGLFDVDRVVHXV
VyFLRVHDFLRQLVWDV$VVLPVHQGRWDQWRRVGLYLGHQGRVUHFHELGRVTXDQWRRVGLVWULEXtGRVSRGHUmRSDVVDU
DVHUWULEXWDGRVHRXQRFDVRGRVMXURVVREUHFDSLWDOSUySULRWHUVXDWULEXWDomRPDMRUDGDQRIXWXUR
LPSDFWDQGR R YDORU OtTXLGR D VHU UHFHELGR SHORV QRVVRV DFLRQLVWDV D WtWXOR GH SDUWLFLSDomR QRV
UHVXOWDGRV
E

5LVFRV5HODFLRQDGRVDR&RQWURODGRUGLUHWRRXLQGLUHWRRX*UXSRGH&RQWUROH

A Companhia possui acionistas controladores, que tem poderes de eleger a maioria dos
membros do Conselho de Administração e de prevalecer nas deliberações sociais sem a
necessidade de aprovação dos demais acionistas.
1D GDWD GH DSUHVHQWDomR GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD R QRVVR DFLRQLVWD FRQWURODGRU SRVVXL
DSUR[LPDGDPHQWHGDVQRVVDVDo}HVHWHPSRGHUHVSDUDHQWUHRXWUDVFRLVDVHOHJHUDPDLRULD
GRVPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHSUHYDOHFHUQDVGHOLEHUDo}HVTXHH[LMDPDSURYDomRGH
DFLRQLVWDVVHPDQHFHVVLGDGHGRYRWRIDYRUiYHOGRVGHPDLVDFLRQLVWDVLQFOXVLYHHPRSHUDo}HVFRP
SDUWHV UHODFLRQDGDV UHRUJDQL]Do}HV VRFLHWiULDV DOLHQDo}HV GH DWLYRV SDUFHULDV H D pSRFD GR
SDJDPHQWR GH TXDLVTXHU GLYLGHQGRV IXWXURV REVHUYDGDV DV H[LJrQFLDV GH SDJDPHQWR GR GLYLGHQGR
REULJDWyULRLPSRVWDVSHOD/HLGDV6RFLHGDGHSRU$o}HV
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2VQRVVRVDFLRQLVWDVFRQWURODGRUHVSRGHUmRWHULQWHUHVVHVHPUHDOL]DUDTXLVLo}HVDOLHQDo}HVGHDWLYRV
SDUFHULDV EXVFD GH ILQDQFLDPHQWRV RX RSHUDo}HV VLPLODUHV TXH SRGHP VHU FRQIOLWDQWHV FRP RV
LQWHUHVVHVGRVQRVVRVGHPDLVDFLRQLVWDVHFDXVDUXPHIHLWRPDWHULDODGYHUVRQDVQRVVDVDWLYLGDGHV
VLWXDomRILQDQFHLUDHUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLV
$GLFLRQDOPHQWHTXDOTXHUPXGDQoDQRFRQWUROHGDQRVVD&RPSDQKLDSRGHDIHWDUVLJQLILFDWLYDPHQWHD
QRVVD DGPLQLVWUDomR RV QRVVRV QHJyFLRV RV QRVVRV UHVXOWDGRV RSHUDFLRQDLV H D QRVVD FRQGLomR
ILQDQFHLUD
3DUDPDLVLQIRUPDo}HVVREUHRJUXSRGHFRQWUROHGD&RPSDQKLDHRVDFRUGRVGHDFLRQLVWDVHPYLJRU
HQWUHRVDFLRQLVWDVGRJUXSRGHFRQWUROHYHMDRLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
O exercício do poder de controle da Companhia por um novo acionista ou grupo de acionistas
controladores, bem como a transferência do controle dos prestadores de Serviço de
Comunicação Multimídia (“SCM”), Serviço de Telefonia Fixa Comutado (“STFC”) ou Serviço de
Acesso Condicionado (“SeAC”), poderá depender de anuência prévia da ANATEL.
$5HVROXomR$1$7(/Q ³5HJXODPHQWRSDUD$SXUDomRGH&RQWUROHHGH7UDQVIHUrQFLDGH
&RQWUROHHP(PSUHVDV3UHVWDGRUDVGH6HUYLoRVGH7HOHFRPXQLFDo}HV´ GHILQH³&RQWUROH´FRPRRSRGHU
GH GLUHWD RX LQGLUHWDPHQWH LQWHUQD RX H[WHUQDPHQWH LQGLYLGXDOPHQWH RX SRU DFRUGR JHUHQFLDU D
RSHUDomRRXDWLYLGDGHVFRUSRUDWLYDVGHXPDHPSUHVD$$1$7(/WDPEpPFRQVLGHUDFRPRFRQWURODGRU
GHXPDFRPSDQKLDDTXHOHVTXH L IRUHPLQGLFDGRVRXQRPHDUHPFRQVHOKHLURGLUHWRURXRXWURPHPEUR
GHyUJmRGDDGPLQLVWUDomRGDFRPSDQKLD LL WLYHUHPGLUHLWRGHYHWRHPTXDOTXHUDVVXQWRGHJHVWmR
LLL  WLYHUHP SRGHUHV VXILFLHQWHV SDUD LPSHGLU D FRQFOXVmR GH TXDOTXHU TXyUXP OHJDO RX FRQWUDWXDO
TXDOLILFDGRSDUDLQVWDODomRRXGHOLEHUDomRGHTXDLVTXHUPDWpULDVRX LY GHWLYHUHPDo}HVRXFRWDVFRP
GLUHLWRDYRWRVHSDUDGDPHQWHQDHOHLomRGDDGPLQLVWUDomRGDHPSUHVD
$WUDQVIHUrQFLDGH&RQWUROHHSRUWDQWRRHIHWLYRH[HUFtFLRGRSRGHUGHFRQWUROHGD&RPSDQKLDSRUXP
QRYRDFLRQLVWDRXJUXSRGHDFLRQLVWDVFRQWURODGRUHVSRGHUiGHSHQGHUGHDQXrQFLDSUpYLDGD$1$7(/
QRVWHUPRVGD/HL*HUDOGH7HOHFRPXQLFDo}HVHGDUHJXODPHQWDomRYLJHQWHGD$1$7(/VREUHWXGRD
5HVROXomRQ ³5HJXODPHQWR*HUDOGH2XWRUJDV´ 
'HDFRUGRFRPR5HJXODPHQWR*HUDOGH2XWRUJDVDDQXrQFLDSUpYLDGD$1$7(/pUHTXLVLWRSDUDD
WUDQVIHUrQFLDGRFRQWUROHGRVSUHVWDGRUHVGH6&067)&RX6H$&TXDQGR
L  TXDQGRDVSDUWHVHQYROYLGDVQDRSHUDomRVHHQTXDGUDUHPQDVFRQGLo}HVGLVSRVWDVQRDUWLJR
GD/HL)HGHUDOQGHGHQRYHPEURGHRX
LL  TXDQGR D WUDQVIHUrQFLD GH FRQWUROH HQYROYHU FRQFHVVLRQiULD SHUPLVVLRQiULD RX DXWRUL]DWiULD
FXMDRXWRUJDGHVHUYLoRVGHFRUUDGHSURFHGLPHQWROLFLWDWyULRDFRPSDQKDGDGRVUHTXLVLWRVGH
KDELOLWDomRFRQVWDQWHVGD5HVROXomRQGHGHRXWXEURGH1HVWHFDVRWDODQXrQFLD
DSHQDVVHUiFRQFHGLGDVHQmRSUHMXGLFDUDFRPSHWLomRHQmRFRORFDUHPULVFRDSUHVWDomRGR
VHUYLoR
&DVR D WUDQVDomR QmR DWHQGD DRV UHTXLVLWRV GH XP SHGLGR GH GHIHVD GD FRQFRUUrQFLD RX GH
SURFHGLPHQWROLFLWDWyULREHPFRPRQRVFDVRVGHDFRUGRVGHVyFLRVTXHUHJXODPDVWUDQVIHUrQFLDVGH
TXRWDVHDo}HVHQRH[HUFtFLRGHGLUHLWRDYRWRGDVSUHVWDGRUDVGHVHUYLoRVGHWHOHFRPXQLFDo}HVHGH
VXDVVyFLDVGLUHWDVHLQGLUHWDVVHUiVXILFLHQWHDPHUDFRPXQLFDomRGDRSHUDomRj$1$7(/DSyVR
UHJLVWURGRVDWRVHGRFXPHQWRVVRFLHWiULRVHIHWLYDQGRDWUDQVIHUrQFLDGHFRQWUROHQRUHJLVWURFRPHUFLDO
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1HVWHVHQWLGRRH[HUFtFLRGHTXDLVTXHUGLUHLWRVSROtWLFRVDWUHODGRVjVDo}HVGHVWDRIHUWDS~EOLFDLQLFLDO
WDLV FRPR R GLUHLWR GH SDUWLFLSDU RX LQGLFDU SHVVRD SDUD PHPEUR GH &RQVHOKRGH $GPLQLVWUDomR GD
'LUHWRULDRXyUJmRFRPDWULEXLomRHTXLYDOHQWHHGLUHLWRGHYRWRHRXYHWRHVWDWXWiULRHPTXDOTXHUPDWpULD
RX GHOLEHUDomR GD &RPSDQKLD ILFDUmR VXVSHQVRV H QmR SRGHUmR VHU H[HUFLGRV DWp TXH KDMD D
REVHUYDomR H FXPSULPHQWR GDV UHJUDV UHJXODWyULDV HGLWDGDV SHOD $1$7(/ TXH GLVFLSOLQDP D
WUDQVIHUrQFLDGHFRQWUROHGHSUHVWDGRUDGHVHUYLoRVGHWHOHFRPXQLFDo}HV
'R SRQWR GH YLVWD UHJXODWyULR HYHQWXDO LQREVHUYkQFLD GRV GHYHUHV GHFRUUHQWHV GD OHJLVODomR H GD
UHJXODPHQWDomRDSOLFiYHLVVXMHLWDUiRVLQIUDWRUHVjVVHJXLQWHVVDQo}HVDSOLFiYHLVSHOD$1$7(/VHP
SUHMXt]R GDV GH QDWXUH]D FLYLO H SHQDO DVVHJXUDGD D RSRUWXQLGDGH GH SUpYLD H DPSOD GHIHVD
L DGYHUWrQFLD LL PXOWD LLL VXVSHQVmRWHPSRUiULD LY FDGXFLGDGHH Y GHFODUDomRGHLQLGRQHLGDGH
&RQIRUPHD5HVROXomR$1$7(/QGHGHPDLRGHTXHDSURYDR5HJXODPHQWRGH$SOLFDomR
GH6DQo}HV$GPLQLVWUDWLYDVDOpPGDVVDQo}HVSUHYLVWDVQD/HL*HUDOGH7HOHFRPXQLFDo}HVD$1$7(/
WDPEpPSRGHUiDSOLFDUVDQo}HVGHREULJDomRGHID]HUHREULJDomRGHQmRID]HU
$GHPDLVR'HFUHWR)HGHUDOQGHGHMXQKRGHGLVS}HVREUHDFRPSRVLomRGRFDSLWDOGH
HPSUHVDV SUHVWDGRUDV GH VHUYLoRV GH WHOHFRPXQLFDo}HV 'H DFRUGR FRP R UHIHULGR 'HFUHWR DV
FRQFHVV}HVSHUPLVV}HVHDXWRUL]Do}HVSDUDH[SORUDomRGHVHUYLoRVGHWHOHFRPXQLFDo}HVGHLQWHUHVVH
FROHWLYRSRGHUmRVHURXWRUJDGDVRXH[SHGLGDVVRPHQWHDHPSUHVDVFRQVWLWXtGDVVREDVOHLVEUDVLOHLUDV
FRPVHGHHDGPLQLVWUDomRQRSDtVHPTXHDPDLRULDGDVFRWDVRXDo}HVFRPGLUHLWRDYRWRSHUWHQoDD
SHVVRDVQDWXUDLVUHVLGHQWHVQR%UDVLORXDHPSUHVDVFRQVWLWXtGDVVREDVOHLVEUDVLOHLUDVHFRPVHGHH
DGPLQLVWUDomRQRSDtV
F

5LVFRV5HODFLRQDGRVD6HXV$FLRQLVWDV

1mRDSOLFiYHOH[FHWRSHORLQIRUPDGRQRLWHP E DFLPD
G

5LVFRV5HODFLRQDGRVD6XDV&RQWURODGDVH&ROLJDGDV

1mRKiULVFRVUHOHYDQWHVHQYROYHQGRQRVVDVFRQWURODGDVHFROLJDGDV
H

5LVFRV5HODFLRQDGRVD6HXV)RUQHFHGRUHV

Certos insumos-chave estão sujeitos a riscos relacionados à importação e a Companhia adquire
outros insumos-chave de um número limitado de fornecedores, o que pode limitar a capacidade
da Companhia de adquirir tais insumos de forma oportuna e econômica.
2HOHYDGRFUHVFLPHQWRGRVPHUFDGRVGHGDGRVHEDQGDODUJDHPSDUWLFXODUSRGHPUHVXOWDUHPXP
IRUQHFLPHQWR OLPLWDGR GH HTXLSDPHQWRV HVVHQFLDLV SDUD D SUHVWDomR GH WDLV VHUYLoRV WDLV FRPR
HTXLSDPHQWRVGHWUDQVPLVVmRGHGDGRVHPRGHPV
$GLFLRQDOPHQWHSRGHPRFRUUHUDXPHQWRVGHSUHoRGRVHTXLSDPHQWRVHVVHQFLDLVSDUDDSUHVWDomRGH
WDLVVHUYLoRVHPYDORUHVVXSHULRUHVjTXHOHVDSXUDGRVSHORVtQGLFHVGHUHDMXVWDPHQWRGRVUHVSHFWLYRV
FRQWUDWRVLQFOXVLYHGHYLGRjSDQGHPLDGD&29,'VHQGRTXHD&RPSDQKLDSRGHUiQmRVHUFDSD]
GH UHSDVVDU HVVHV DFUpVFLPRV SDUD VHXV FOLHQWHV H FRQVHTXHQWHPHQWH GHYHUi DEVRUYHU WDLV
DFUpVFLPRVRTXHSRGHUiDIHWDUQHJDWLYDPHQWHRUHWRUQRVREUHRVLQYHVWLPHQWRVGD&RPSDQKLD
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$GHPDLV RV SULQFLSDLV HTXLSDPHQWRV LPSRUWDGRV SHOD &RPSDQKLD VmR 6HWXS %R[HV ,379 218V
*321 2/7V *321 H 5RWHDGRUHV :L)L $V ORFDOL]Do}HV JHRJUiILFDV GRV IDEULFDQWHV LQWHUQDFLRQDLV
GHVVHVLQVXPRVDSUHVHQWDPFHUWRVULVFRVLQFOXLQGR
•

YXOQHUDELOLGDGHjVIOXWXDo}HVFDPELDLVQRVFDVRVHPTXHRVLQVXPRVVmRLPSRUWDGRVHSDJRV
FRPGyODUHVQRUWHDPHULFDQRVHXURVRXRXWUDPRHGDHVWUDQJHLUD

•

DWUDVRVQDHQWUHJDGHWDLVLQVXPRVH

•

DLPSRVLomRGHGLUHLWRVDGXDQHLURVRXRXWURVGLUHLWRVVREUHLQVXPRVFKDYHTXHVmRLPSRUWDGRV

6HDOJXPGHVVHVULVFRVVHFRQFUHWL]DUHOHVSRGHPUHVXOWDUQDLQFDSDFLGDGHGD&RPSDQKLDGHIRUQHFHU
VHUYLoRV DRV FOLHQWHV HP WHPSR KiELO RX SRGHP DIHWDU RV SUHoRV GRV VHUYLoRV GD &RPSDQKLD TXH
SRGHPWHUXPHIHLWRDGYHUVRVREUHRQHJyFLRDVLWXDomRILQDQFHLUDHRVUHVXOWDGRVGDVRSHUDo}HVGD
&RPSDQKLD
Companhias do setor de telecomunicações dependem de vários fornecedores, incluindo para
tecnologia, equipamentos, serviços e conteúdo, sendo que dificuldades na manutenção do
fornecimento de produtos e serviços essenciais ao desenvolvimento de suas atividades podem
afetar negativamente seus negócios.
$V FRPSDQKLDV GR VHWRU GH WHOHFRPXQLFDo}HV GHSHQGHP GH YiULRV IRUQHFHGRUHV LQFOXLQGR SDUD
WHFQRORJLD HTXLSDPHQWRV VHUYLoRV H FRQWH~GR 4XDOTXHU GLILFXOGDGH HP REWHU RX PDQWHU R
IRUQHFLPHQWR GH WDLV SURGXWRV VHUYLoRV RX FRQWH~GR HP GHFRUUrQFLD GH SRXFD RIHUWD GHPDQGD
H[FHVVLYD GDV HPSUHVDV PXQGLDLV GH WHOHFRPXQLFDo}HV GHVFRQWLQXLGDGH GDV RSHUDo}HV GH XP RX
PDLVIRUQHFHGRUHVLPSRUWDQWHVUHVWULomRDRXVRGHWHFQRORJLDHVSHFtILFDSUREOHPDVGHIRUQHFLPHQWR
GHYLGR D VLWXDo}HV DGYHUVDV UHQRYDomR GRV FRQWUDWRV GH IRUQHFLPHQWR H[LVWHQWHV HP FRQGLo}HV
IDYRUiYHLVHQWUHRXWURVSRGHPFRPSURPHWHURVSODQRVGHH[SDQVmRGD&RPSDQKLDRXSUHMXGLFDUD
FRQWLQXLGDGHGHVHXVVHUYLoRV
$OJXQVIRUQHFHGRUHVGHHTXLSDPHQWRVGRVHWRUGHWHOHFRPXQLFDo}HVSRUH[HPSORHVWmRVHGLDGRVHP
RXWURVSDtVHVGHIRUPDTXHD&RPSDQKLDHVWiVXMHLWDDSUREOHPDVQDHFRQRPLDRXSROtWLFDGDTXHOHV
SDtVHVTXHSRGHPDIHWDUDFRQWLQXLGDGHGHWDOIRUQHFLPHQWRj&RPSDQKLD$LQGDD&RPSDQKLDSRGHUi
QmRVHUEHPVXFHGLGDQDPDQXWHQomRGRVFRQWUDWRVH[LVWHQWHVFRPGHWHUPLQDGRVIRUQHFHGRUHVRV
HTXLSDPHQWRVSRGHPGHL[DUGHVHUIDEULFDGRVHRXFRPHUFLDOL]DGRVRXVRIUHUHPDOWHUDo}HVGHYHUV}HV
TXHLPSOLTXHPHPDXPHQWRGHFXVWRVSDUDD&RPSDQKLDRXLPSDFWHPVHXVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLV
HVXDFRQGLomRGHSURYHUQRUPDOPHQWHRVVHUYLoRV
4XDLVTXHU GHVVHV IDWRUHV SRGHP DIHWDU D FRQWLQXLGDGH GRV VHUYLoRV SUHVWDGRV SHOD &RPSDQKLD
DIHWDQGRDGYHUVDPHQWHVHXVQHJyFLRVFRQGLomRILQDQFHLUDHUHVXOWDGRRSHUDFLRQDO
A Companhia pode não ser capaz de repassar integralmente aos clientes os aumentos de custos
em que incorre, incluindo os aumentos de preço de fornecedores.
2V FXVWRV H LQYHVWLPHQWRV GD &RPSDQKLD VmR DIHWDGRV SHOR SUHoR SDJR SHORV SURGXWRV H VHUYLoRV
RIHUHFLGRVSHORVIRUQHFHGRUHVHQWUHRXWURVIDWRUHV$LQGDDVUHFHLWDVRULXQGDVGRVFRQWUDWRVILUPDGRV
FRPFOLHQWHVQmRVmRQHFHVVDULDPHQWHDMXVWDGDVSHORVPHVPRVtQGLFHVSHORVTXDLVVmRDMXVWDGRVRV
FRQWUDWRVFRPRVIRUQHFHGRUHV6HRVFXVWRVDXPHQWDUHPHD&RPSDQKLDQmRIRUFDSD]GHUHSDVVDU
HVVHVDFUpVFLPRVSDUDVHXVFOLHQWHVD&RPSDQKLDWHUiTXHDEVRUYHUWDLVDFUpVFLPRVRTXHSRGHUi
DIHWDUQHJDWLYDPHQWHRVUHVXOWDGRVHRIOX[RGHFDL[DGD&RPSDQKLD
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Eventuais conflitos surgidos com distribuidoras de energia elétrica nos contratos de
compartilhamento de infraestrutura podem afetar adversamente os negócios da Companhia.
2VSUHVWDGRUHVGHVHUYLoRVS~EOLFRVGHHQHUJLDHOpWULFDVHUYLoRVGHWHOHFRPXQLFDo}HVGHLQWHUHVVH
FROHWLYRRXVHUYLoRVGHWUDQVSRUWHGXWRYLiULRGHSHWUyOHRVHXVGHULYDGRVHJiVQDWXUDOWrPGLUHLWRD
FRPSDUWLOKDULQIUDHVWUXWXUDGHRXWURDJHQWHGHTXDOTXHUXPGRVVHWRUHVPHQFLRQDGRVGHIRUPDQmR
GLVFULPLQDWyULD H D SUHoRV H FRQGLo}HV MXVWRV H UD]RiYHLV FRQIRUPH HVWDEHOHFLGR SHOD 5HVROXomR
&RQMXQWDQGHGHQRYHPEURGH $JrQFLD1DFLRQDOGH(QHUJLD(OpWULFD$1((/$1$7(/H
$JrQFLD1DFLRQDOGR3HWUyOHR*iV1DWXUDOH%LRFRPEXVWtYHLV$13 1HVWHVHQWLGRD&RPSDQKLDp
SDUWH HP FRQWUDWRV GH FRPSDUWLOKDPHQWR GH LQIUDHVWUXWXUD FRP HPSUHVDV GR VHWRU HOpWULFR SDUD D
LQVWDODomRQRVSRVWHVGRVLVWHPDGHGLVWULEXLomRGHHQHUJLDHOpWULFDGRVHTXLSDPHQWRVQHFHVViULRVj
WUDQVPLVVmR GH VHXV GDGRV $ HILFiFLD GR FRQWUDWR GH FRPSDUWLOKDPHQWR GH LQIUDHVWUXWXUD p
FRQGLFLRQDGD j VXD KRPRORJDomR SHOD $JrQFLD 5HJXODGRUD GR VHWRU GH DWXDomR GR GHWHQWRU GD
LQIUDHVWUXWXUD$LQGDD5HVROXomR&RQMXQWDQGHGHGH]HPEURGH $1((/H$1$7(/ 
HVWDEHOHFH XP YDORU GHWHUPLQDGR FRPR SUHoR GH UHIHUrQFLD GR SRQWR GH IL[DomR SDUD R
FRPSDUWLOKDPHQWR GH SRVWHV HQWUH GLVWULEXLGRUDV GH HQHUJLD HOpWULFD H SUHVWDGRUDV GH VHUYLoRV GH
WHOHFRPXQLFDo}HV(YHQWXDLVFRQIOLWRVHQWUHDVHPSUHVDVHQYROYLGDVFRPRHPUHODomRDRSUHoRGH
UHIHUrQFLD FREUDGR SRU FDGD SRQWR GH IL[DomR RX PHVPR HYHQWXDO DXVrQFLD GH KRPRORJDomR GRV
FRQWUDWRVGHFRPSDUWLOKDPHQWRGHLQIUDHVWUXWXUDSRGHPGLPLQXLUDTXDQWLGDGHHTXDOLGDGHGRVVHUYLoRV
SUHVWDGRV SHOD &RPSDQKLD DIHWDQGR VHXV QHJyFLRV FRQGLomR ILQDQFHLUD H UHVXOWDGRV RSHUDFLRQDLV
7DLVFRQIOLWRVSRGHUmRVHUVXEPHWLGRVjDSUHFLDomRGDV$JrQFLDV5HJXODGRUDVRTXHQmRGHVREULJD
RVDJHQWHVDGDUHPLQWHJUDOFXPSULPHQWRDRVFRQWUDWRVYLJHQWHVQRVWHUPRVGD5HVROXomR&RQMXQWD
Q  GH  GH PDUoR GH  $1((/ $1$7(/ H $13  $ UHVFLVmR H[WLQomR RX PRGLILFDomR GRV
FRQWUDWRV GH FRPSDUWLOKDPHQWR GH LQIUDHVWUXWXUD FRP HPSUHVDV GR VHWRU HOpWULFR EHP FRPR VXD
LQHILFiFLD SRGHP DIHWDU QHJDWLYDPHQWH R GHVHPSHQKR RSHUDFLRQDO H D FDSDFLGDGH FRPSHWLWLYD GD
&RPSDQKLD
Dependemos de terceiros para fabricar e fornecer os materiais que utilizamos para prestar os
nossos serviços e desenvolver o nosso negócio.
'HSHQGHPRV GH FHUWRV IRUQHFHGRUHV GH HTXLSDPHQWRV H VHUYLoRV HVSHFLDOPHQWH HTXLSDPHQWRV GH
UHGHVGHWHOHFRPXQLFDo}HVHDSDUHOKRVSDUDDSUHVWDomRGHQRVVRVVHUYLoRVEHPFRPRDH[HFXomR
HGHVHQYROYLPHQWRGHQRVVRVQHJyFLRV
(VVHVIRUQHFHGRUHVSRGHPDWUDVDUDHQWUHJDDOWHUDURVSUHoRVHOLPLWDURIRUQHFLPHQWRFRPRUHVXOWDGR
GHSUREOHPDVUHODFLRQDGRVFRPVHXVQHJyFLRVVREUHRVTXDLVQmRWHPRVQHQKXPFRQWUROH6HHVVHV
IRUQHFHGRUHV QmR FRQVHJXLUHP HQWUHJDU HTXLSDPHQWRV H VHUYLoRV UHJXODUPHQWH SRGHPRV HQIUHQWDU
SUREOHPDVFRPDFRQWLQXLGDGHGHQRVVDVDWLYLGDGHVFRPHUFLDLVRTXHSRGHWHUXPHIHLWRDGYHUVRVREUH
QRVVRVQHJyFLRVHRVUHVXOWDGRVGHQRVVDVRSHUDo}HV(VWDPRVVXMHLWRVDLQWHUUXSo}HVQDVRSHUDo}HV
GHVVHVIRUQHFHGRUHVLQFOXLQGRDFLGHQWHVLQGXVWULDLVHYHQWRVDPELHQWDLVLQWHUUXSo}HVQDORJtVWLFDRX
VLVWHPDVGHLQIRUPDomRSHUGDRXHQIUDTXHFLPHQWRGHJUDQGHVORFDLVGHIDEULFDomRRXSUREOHPDVGH
GLVWULEXLomRSUREOHPDVGHFRQWUROHGHTXDOLGDGHGRSURGXWRSUHRFXSDo}HVFRPVHJXUDQoDUHTXLVLWRV
GH OLFHQFLDPHQWR H RXWUDV TXHVW}HV UHJXODWyULDV RX JRYHUQDPHQWDLV EHP FRPR GHVDVWUHV QDWXUDLV
SDQGHPLDVFRPRDDWXDO&29,'GLVSXWDVIURQWHLULoDVHRXWURVIDWRUHVH[WHUQRVVREUHRVTXDLVQmR
WHPRV FRQWUROH R TXH SRGH DIHWDU DGYHUVDPHQWH QRVVRV QHJyFLRV QRVVDV YHQGDV H UHVXOWDGRV
RSHUDFLRQDLV
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6HDOJXPIRUQHFHGRUVRIUHULQWHUUXSo}HVSURORQJDGDVQDIDEULFDomRRXWUDQVSRUWHSRUTXDOTXHUPRWLYR
LQFOXLQGR HP UD]mR GH FRQGLo}HV GH VD~GH S~EOLFD FRPR D UHFHQWH SDQGHPLD GD &29,' H QmR
SXGHU IRUQHFHU RV SURGXWRV QD TXDQWLGDGH TXDOLGDGH H GHQWUR GR SUD]R TXH QRUPDOPHQWH RV
DGTXLULPRV H VH QmR IRUPRV FDSD]HV GH VXEVWLWXLU R IRUQHFHGRU HP WHUPRV DFHLWiYHLV RX GH PRGR
DOJXPSRGHPRVQmRFRQVHJXLUPDQWHUQRVVRQtYHOXVXDOGHYHQGDVQDFDWHJRULDGRSURGXWRDIHWDGD
SHORQmRIRUQHFLPHQWRRTXHSRGHWHUXPHIHLWRDGYHUVRUHOHYDQWHVREUHQRVVRVQHJyFLRVHUHVXOWDGRV
RSHUDFLRQDLV
$LQGDQmRSRGHPRVJDUDQWLUTXHQRVVRVIRUQHFHGRUHVQmRWHUmRSUREOHPDVUHODFLRQDGRVjVFRQGLo}HV
GHWUDEDOKREHPFRPRDRUHVSHLWRjVQRUPDVDPELHQWDLVHGHVHJXUDQoDRXTXHQmRXVDUmRSUiWLFDV
LUUHJXODUHV6HDOJXPGRVQRVVRVIRUQHFHGRUHVVHHQYROYHUHPSUiWLFDVLUUHJXODUHVLQFOXLQGRPDVQmR
VHOLPLWDQGRjVSUiWLFDVDFLPDPHQFLRQDGDVDQRVVDUHSXWDomRHPDUFDSRGHPVHUSUHMXGLFDGDV3DUD
PDLVLQIRUPDo}HVYHURLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
Podemos ser responsabilizados por obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias de
terceiros fornecedores ou prestadores de serviços.
'H DFRUGR FRP DV OHLV EUDVLOHLUDV VH IRUQHFHGRUHV RX SUHVWDGRUHV GH VHUYLoRV WHUFHLUL]DGRV QmR
FXPSULUHPVXDVREULJDo}HVQRVWHUPRVGDVOHLVWULEXWiULDVWUDEDOKLVWDVHSUHYLGHQFLiULDVSRGHPRVVHU
UHVSRQVDELOL]DGRVVROLGiULDRXVXEVLGLDULDPHQWHSRUWDOGHVFXPSULPHQWRUHVXOWDQGRHPPXOWDVHRXWUDV
SHQDOLGDGHVTXHSRGHPQRVDIHWDUDGYHUVDPHQWHLQFOXVLYHDQRVVDLPDJHPWDLVFRPRLQFOXV}HVHP
OLVWDV GH HPSUHJDGRUHV GD 6HFUHWDULD GR 7UDEDOKR SUHYLVWD QR DUWLJR  GD 3RUWDULD ,QWHUPLQLVWHULDO
073600,5)*QRTXHSRGHLPSDFWDUDQRVVDUHSXWDomRHFDSDFLGDGHGHREWHQomRGHQRYRV
ILQDQFLDPHQWRV 7DPEpP SRGHPRV VHU UHVSRQVDELOL]DGRV SRU GDQRV GHQWUR GH QRVVDV LQVWDODo}HV
UHODFLRQDGRVDIXQFLRQiULRVGHWHUFHLURVRTXHSRGHDIHWDUDGYHUVDPHQWHQRVVDUHSXWDomRHQRVVRV
QHJyFLRV
A Companhia pode ser considerada solidariamente responsável pelos danos ambientais
causados por seus fornecedores.
$ UHVSRQVDELOLGDGH FLYLO SRU GDQRV DPELHQWDLV WHP QDWXUH]D REMHWLYD H VROLGiULD 3RGHP VHU
FRQVLGHUDGRV UHVSRQViYHLV SHOD VXD UHSDUDomR WRGRV DTXHOHV TXH GLUHWD RX LQGLUHWDPHQWH
FRQWULEXtUDP SDUD D RFRUUrQFLD GR GDQR DPELHQWDO LQGHSHQGHQWHPHQWH GD H[LVWrQFLD GH GROR HRX
FXOSD $VVLP D UHVSRQVDELOLGDGH FLYLO SRGHUi UHFDLU VREUH TXDOTXHU XPD GDV SDUWHV TXH HVWLYHUHP
HQYROYLGDV PHVPR TXH LQGLUHWDPHQWH QD DWLYLGDGH TXH RFDVLRQRX R GDQR DPELHQWDO GH PRGR TXH
TXDOTXHU XP GRV HQYROYLGRV SRGH VHU REULJDGR D UHSDUiOR UHVJXDUGDGR R GLUHLWR GH UHJUHVVR HP
UHODomRDRHIHWLYRSROXLGRU
&DVRDVHPSUHVDVWHUFHLUL]DGDVTXHSUHVWDPVHUYLoRVSDUDD&RPSDQKLDQmRDWHQGDPjVH[LJrQFLDV
GD OHJLVODomR DPELHQWDO D &RPSDQKLD SRGHUi VHU FRQVLGHUDGD VROLGiULD RX VXEVLGLDULDPHQWH
UHVSRQViYHOSHORVHYHQWXDLVGDQRVDPELHQWDLVSRUHODVFDXVDGRVSRGHQGRDVVLPVHULQFOXtGDQRSROR
SDVVLYRGHSURFHVVRVDPELHQWDLVSRUFRQGXWDVGHWHUFHLURVHHYHQWXDOPHQWHVHUREULJDGDDHIHWXDUR
SDJDPHQWRGHFRQGHQDo}HVMXGLFLDLVHGHPDLVSHQDOLGDGHVLQFOXLQGRPHGLGDVSDUDUHFXSHUDomRGR
GDQR DPELHQWDO &DVR VHMD UHVSRQVDELOL]DGD VROLGDULDPHQWH SRU GDQRV FDXVDGRV SHORV VHXV
IRUQHFHGRUHV RV UHVXOWDGRV DV DWLYLGDGHV H D LPDJHP GD &RPSDQKLD SRGHP VHU DGYHUVDPHQWH
DIHWDGDV
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I

5LVFRV5HODFLRQDGRVD6HXV&OLHQWHV

A Companhia pode experimentar uma diminuição na base de clientes e alta taxa de rotatividade
de clientes, que podem aumentar os custos operacionais e reduzir a receita.
2PHUFDGREUDVLOHLURGHWHOHFRPXQLFDo}HVHVWiHQIUHQWDQGRPXGDQoDVVLJQLILFDWLYDVHPVHXSDQRUDPD
FRPDLQWHQVLILFDomRGDFRPSHWLomR$OpPGLVVRGLYHUVRVIDWRUHVDOpPGDVSUHVV}HVGHFRQFRUUrQFLD
SRGHPLQIOXHQFLDUDWD[DGHDTXLVLomRGHDVVLQDQWHVHDWD[DGHURWDWLYLGDGHGD&RPSDQKLDLQFOXLQGR
FREHUWXUDGHUHGHIDOWDGHVHUYLoRFRQILiYHOHFRQGLo}HVHFRQ{PLFDVQR%UDVLOFDXVDQGRXPHIHLWR
UHOHYDQWHDGYHUVRSDUDD&RPSDQKLD
A Companhia está sujeita ao risco de crédito relacionado aos clientes.
$V RSHUDo}HV GHSHQGHP VLJQLILFDWLYDPHQWH GD FDSDFLGDGH GRV FOLHQWHV GH SDJDUHP SHORV VHUYLoRV
FRQWUDWDGRV MXQWR j &RPSDQKLD 6H D &RPSDQKLD QmR SXGHU UHDOL]DU PHGLGDV SDUD OLPLWDU D
LQDGLPSOrQFLDGHSDJDPHQWRGRVFOLHQWHVRXTXHDSHUPLWDDFHLWDUQRYRVFOLHQWHVFRPEDVHQRKLVWyULFR
GHFUpGLWRD&RPSDQKLDSHUPDQHFHUiVXMHLWDDRVYDORUHVQmRFREUiYHLVYHQFLGRVHQmRSDJRVRTXH
SRGHWHUXPHIHLWRDGYHUVRQRVUHVXOWDGRVGHRSHUDo}HVGD&RPSDQKLD
(PFDVRGHLQDGLPSOrQFLDUHFRUUHQWHGHXPRXPDLVFOLHQWHVRXGHXPRXPDLVJUXSRVGHFOLHQWHVD
&RPSDQKLD SRGHUi VRIUHU XP HIHLWR DGYHUVR HP VHXV QHJyFLRV VLWXDomR ILQDQFHLUD UHVXOWDGRV
RSHUDFLRQDLVHIOX[RVGHFDL[D
$V KLSyWHVHV TXH SRGHP JHUDU D LQWHUUXSomR QR SDJDPHQWR GHVWHV FOLHQWHV RX JUXSRV GH FOLHQWHV
LQFOXHPPDVQmRVHOLPLWDPDDXPHQWRGRGHVHPSUHJRGLPLQXLomRGDUHQGDGLVSRQtYHOGLILFXOGDGHV
ILQDQFHLUDV QRV QHJyFLRV GH FOLHQWHV H RXWURV LQFOXVLYH LQDGLPSOHPHQWR QmR MXVWLILFDGR $OpP GLVVR
XPDIDOKDGD&RPSDQKLDQDDQiOLVHGHFUpGLWRRXQRDFRPSDQKDPHQWRGDVLWXDomRILQDQFHLUDGHVWHV
FOLHQWHV SRGH SURYRFDU D QmR LGHQWLILFDomR SUpYLD GHVWH H DV SURYLV}HV SDUD FUpGLWRV GH OLTXLGDomR
GXYLGRVD GD &RPSDQKLD SRGHP VHU LQVXILFLHQWHV FDXVDQGR XP HIHLWR UHOHYDQWH DGYHUVR SDUD D
FRQGLomRILQDQFHLUDGD&RPSDQKLD
$SHUGDSRUUHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHOGHFRQWDVDUHFHEHUpSHUFHQWXDOPHQWHVLJQLILFDWLYD(P
GHPDUoRGHRFRQWDVDUHFHEHUGHFOLHQWHVHUDGH5PLOHQTXDQWRRVDOGRGDFRQWDSHUGD
SRUUHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHOGHFRQWDVDUHFHEHUHUDGH5PLO1RSHUtRGRGHWUrVPHVHV
ILQGRHPGHPDUoRGHDGHVSHVDFRPSHUGDSRUUHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHOGHFRQWDVD
UHFHEHUIRLGH5PLOHQTXDQWRROXFUROtTXLGRIRLGH5PLO
Alguns dos contratos de longo prazo celebrados pela Companhia com clientes contêm
disposições que permitem a rescisão unilateral de tais contratos por seus clientes.
$PDLRUSDUWHGRVFRQWUDWRVGHSUHVWDomRGHVHUYLoRFRPFOLHQWHVGD&RPSDQKLDFRQWpPH[LJrQFLDVGH
QtYHOGHVHUYLoRHGHVHPSHQKRLQFOXLQGRH[LJrQFLDVUHODFLRQDGDVjTXDOLGDGHGRVVHUYLoRVHDRWHPSR
GHPDQGDGR SDUD D FRQFOXVmR GRV PHVPRV &DVR D &RPSDQKLD QmR FXPSUD GH IRUPD FRQVLVWHQWH
UHLQFLGHQWH H VHP UHPHGLDomR DV H[LJrQFLDV GH VHUYLoR GH XP FOLHQWH HRX KDMD IDOKDV QR FXUVR GD
SUHVWDomR GRV VHUYLoRV RV FRQWUDWRV SRGHUmR VHU L  UHVFLQGLGRV XQLODWHUDOPHQWH SHOR FOLHQWH LL 
UHQRYDGRVHPFRQGLo}HVGHVYDQWDMRVDVSDUDD&RPSDQKLDRX LLL QmRVHUUHQRYDGRVFDXVDQGRXP
HIHLWRUHOHYDQWHDGYHUVRSDUDRVQHJyFLRVGD&RPSDQKLD
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Não antecipação e respostas inadequadas às mudanças de hábito dos consumidores podem
afetar negativamente as nossas vendas.
1mR SRGHPRV JDUDQWLU TXH HVWDUHPRV VHPSUH DSWRV D RIHUHFHU DRV QRVVRV FOLHQWHV RV SURGXWRV H
VHUYLoRVTXHSURFXUDP(VWDPRVVXMHLWRVDHYHQWXDLVDOWHUDo}HVGHKiELWRGHFRQVXPRHGHGHPDQGD
SRUSURGXWRVHVHUYLoRVSRUSDUWHGHQRVVRVFRQVXPLGRUHVGHPRGRTXHpQHFHVViULRQRVDGHTXDUPRV
FRQVWDQWHPHQWH jV VXDV SUHIHUrQFLDV 'HVVD IRUPD SRGHPRV QmR VHU FDSD]HV GH DQWHFLSDU RX
UHVSRQGHUGHIRUPDDGHTXDGDjVPXGDQoDVGHKiELWRGHFRQVXPLGRUHVGHPRGRTXHQRVVDVYHQGDV
SRGHUmRVHULPSDFWDGDVQHJDWLYDPHQWH
A Companhia investe tendo como base projeções de demandas que podem ser imprecisas
devido à volatilidade econômica e resultar em receitas abaixo do volume estimado.
4XDOTXHUYDULDomRIUHQWHjVSURMHo}HVSRUH[HPSORXPDYDULDomRVLJQLILFDWLYDQRFHQiULRHFRQ{PLFR
EUDVLOHLUR SRGH DIHWDU D GHPDQGD H SRUWDQWR DV SURMHo}HV GD &RPSDQKLD SRGHP VH PRVWUDU
LPSUHFLVDV 3RU H[HPSOR FULVHV HFRQ{PLFDV SRGHP UHVWULQJLU R FUpGLWR j SRSXODomR H LQFHUWH]DV
UHODFLRQDGDVFRPRQtYHOGHHPSUHJRSRGHPUHVXOWDUHPDWUDVRVQDGHFLVmRGHDGTXLULUQRYRVSURGXWRV
RXVHUYLoRV FRPREDQGDODUJD &RPRUHVXOWDGRpSRVVtYHOTXHFRPEDVHHPSURMHo}HVGDGHPDQGD
D&RPSDQKLDIDoDLQYHVWLPHQWRVPDLVDOWRVTXHRQHFHVViULRGDGDDGHPDQGDHIHWLYDQRUHVSHFWLYR
WHPSRRTXHSRGHDIHWDURIOX[RGHFDL[D$OpPGLVVRPHOKRULDVQDVFRQGLo}HVHFRQ{PLFDVSRGHPWHU
RHIHLWRRSRVWR3RUH[HPSORXPDXPHQWRQDGHPDQGDTXHQmRYHQKDDFRPSDQKDGRGHLQYHVWLPHQWRV
HP LQIUDHVWUXWXUD SRGH UHVXOWDU HP SHUGD GD RSRUWXQLGDGH GH DXPHQWDU D UHFHLWD GD &RPSDQKLD RX
UHVXOWDUQDGHJUDGDomRGDTXDOLGDGHGHVHXVVHUYLoRVFDXVDQGRXPHIHLWRUHOHYDQWHDGYHUVRSDUDD
&RPSDQKLD
A Companhia está sujeita aos riscos inerentes à contratação com o setor público.
$ &RPSDQKLD WHP SDUWH GD VXD UHFHLWD RSHUDFLRQDO DGYLQGD GH FRQWUDWDo}HV FRP R 3RGHU 3~EOLFR
LQWHULRUDHPHHLQIHULRUDHP 2VSURFHGLPHQWRVOLFLWDWyULRVTXHSUHFHGHP
WDLV FRQWUDWDo}HV FXMD OHJDOLGDGH H UHJXODULGDGH GRV SURFHVVRV OLFLWDWyULRV RX GRV SURFHVVRV
DGPLQLVWUDWLYRVTXHSUHFHGHUDPDH[HFXomRGRVFRQWUDWRVS~EOLFRVILUPDGRVSHOD&RPSDQKLDVRER
UHJLPH MXUtGLFR GD /HL Q  ³/HL GDV (VWDWDLV´  RX GDV /HLV )HGHUDLV Q  H Q
 ³/HLGH/LFLWDo}HV´ SRGHPVHUDIHWDGRVSRUIDWRUHVWpFQLFRVUHODWLYRVjRSRUWXQLGDGH
FRQYHQLrQFLDGLVSRQLELOLGDGHHUHTXLVLWRVSDUDSDUWLFLSDomREHPFRPRSRUIDWRUHVSROtWLFRVTXHSRGHP
DIHWDURVUHVXOWDGRVHQHJyFLRVGD&RPSDQKLD
(PFDVRGHFRQWUDWDomRGLUHWDFRPD$GPLQLVWUDomR3~EOLFDSRUPHLRGHLQH[LJLELOLGDGHRXGLVSHQVD
GHOLFLWDomRVHPREVHUYDUDVIRUPDOLGDGHVSHUWLQHQWHV HJSURFHVVRGHMXVWLILFDWLYDGDFRQWUDWDomRVHP
OLFLWDomRSHODHQWLGDGHS~EOLFDFRQWUDWDQWH D&RPSDQKLDSRGHUiHVWDUVXMHLWDDOpPGDVSHQDOLGDGHV
LQGLFDGDVDFLPDjUHVSRQVDELOL]DomRFULPLQDOGRVLQGLYtGXRVTXHFRPSURYDGDPHQWHFRQFRUUHUDPSDUD
DFRQVXPDomRGDLOHJDOLGDGHHVHEHQHILFLDUDPGDGLVSHQVDRXLQH[LJLELOLGDGHLOHJDO DUWLJR(GR
'HFUHWR/HLQFRQIRUPHDOWHUDo}HVLQWURGX]LGDVSHOD/HLGH/LFLWDo}HV 1HVWDVLWXDomRD
SHQDDSOLFiYHODRVUHVSRQViYHLVpGHGHWHQomRGHTXDWURDRLWRDQRVHPXOWD DUWLJR(SDUiJUDIR
~QLFRGR'HFUHWR/HLQFRQIRUPHUHGDomRGDGDSHOD/HLGH/LFLWDo}HV 
$&RPSDQKLDDLQGDHVWiVXMHLWDDRVLPSDFWRVGHHYHQWXDOUHVFLVmRLQDGLPSOHPHQWRHRXLQH[HFXomR
FRQWUDWXDO SRU DWR XQLODWHUDO GD $GPLQLVWUDomR 3~EOLFD QRV WHUPRV GD /HL GH /LFLWDo}HV &DVR KDMD
UHVFLVmR XQLODWHUDO HP TXDLVTXHU GH QRVVRV FRQWUDWRV LQFRUUHUHPRV HP SUHMXt]RV UHODFLRQDGRV DRV
FXVWRVLQLFLDLVLQFRUULGRVQRVFRQWUDWRVDOpPGHSRVVtYHLVVDQo}HV$OpPGDUHVFLVmRRLQDGLPSOHPHQWR
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RXLQH[HFXomR DLQGDTXHSDUFLDO GHHYHQWXDLVFRQWUDWRVFHOHEUDGRVFRPHQWHVS~EOLFRVVXMHLWDULDD
&RPSDQKLDjLPSRVLomRGHGLYHUVDVSHQDOLGDGHV$DSOLFDomRGHTXDLVTXHUVDQo}HVSRGHUiUHVXOWDU
HP GHVSHVDV LPSDFWRV UHSXWDFLRQDLV H GLVFXVV}HV DGPLQLVWUDWLYDV H MXGLFLDLV FRP RV HQWHV
VDQFLRQDGRUHV &DVR VHMDPRV LPSHGLGRV GH FRQWUDWDU FRP D $GPLQLVWUDomR 3~EOLFD RX GHFODUDGRV
LQLG{QHRV QRVVD FDSDFLGDGH GH REWHU H UHQRYDU FRQWUDWRV FRP D $GPLQLVWUDomR 3~EOLFD VHUi
FRQVLGHUiYHORXWRWDOPHQWHSUHMXGLFDGD
A Companhia está sujeita a reclamações de consumidores nas esferas judiciais e
administrativas e a defeitos de produtos, o que poderia afetar negativamente sua imagem e ter
um efeito adverso para a Companhia.
&DVRD&RPSDQKLDYHQKDDVHUUHVSRQVDELOL]DGDRXFRQGHQDGDSRUGHIHLWRVHUURVRXIDOKDVGHVHXV
VHUYLoRV HRX SURGXWRV HP XPD DomR MXGLFLDO RX SURFHVVR DGPLQLVWUDWLYR WDO GHFLVmR SRGHUi WHU XP
HIHLWRPDWHULDODGYHUVRHPVHXQHJyFLRVXDPDUFDVHXUHVXOWDGRRSHUDFLRQDOHILQDQFHLURHHPVHX
IOX[RGHFDL[DDOpPGHYLUDLPSDFWDUQHJDWLYDPHQWHVXDOXFUDWLYLGDGH
$GLFLRQDOPHQWH R SURFHVVR GH GHIHVD HP XPD DomR MXGLFLDO FXMR REMHWR p UHVSRQVDELOLGDGH GD
&RPSDQKLDSRUSURGXWRVRXVHUYLoRVTXHSUHVWDSRGHGHPDQGDUXPFXVWRDGLFLRQDOHHOHYDGREHP
FRPRUHTXHUHUVXEVWDQFLDODWHQomRHWHPSRGHVHXSHVVRDODGPLQLVWUDWLYRHWpFQLFR$OpPGLVVRHP
FRPSOHPHQWRjUHVSRQVDELOL]DomRHPXPDDomRMXGLFLDODSXEOLFLGDGHQHJDWLYDTXHSRGHULDYLUDVHU
JHUDGD HP UHODomR D GHIHLWRV HUURV RX IDOKDV HP VHXV SURGXWRV H j VXD TXDOLGDGH SRGHULD DIHWDU
DGYHUVDPHQWH D UHSXWDomR GD &RPSDQKLD SHUDQWH DWXDLV H IXWXURV FRQVXPLGRUHV DVVLP FRPR VXD
LPDJHPFRUSRUDWLYDHGHVXDVPDUFDVRTXHSRGHULDWHUXPHIHLWRDGYHUVRSDUDD&RPSDQKLD
J

5LVFRV5HODFLRQDGRVDRV6HWRUHVGD(FRQRPLDQRVTXDLVD&RPSDQKLD$WXH

O setor de telecomunicações está sujeito a mudanças tecnológicas.
(PSUHVDVTXHDWXDPQRVHWRUGHWHOHFRPXQLFDo}HVGHYHPDGDSWDUVHjVPXGDQoDVWHFQROyJLFDV$V
PXGDQoDV WHFQROyJLFDV SRGHP WRUQDU RV HTXLSDPHQWRV VHUYLoRV H WHFQRORJLD GD &RPSDQKLD SRXFR
GHVHMiYHLV SHORV FRQVXPLGRUHV R TXH SRGH DIHWDU D FRPSHWLWLYLGDGH GD &RPSDQKLD H REULJiOD D
DXPHQWDUVHXVLQYHVWLPHQWRVGHPRGRDPDQWHUVXDFRPSHWLWLYLGDGH
+iDH[SHFWDWLYDGHTXHDHYROXomRSDUDR*HDInternet of Things,R7WUDJDPXGDQoDVSDUDRVHWRU
GHWHOHFRPXQLFDo}HVFRPDFULDomRGHQRYRVSURGXWRVVHUYLoRVHPRGHORVGHQHJyFLRVHTXHDLQGD
LPSXOVLRQH R VXUJLPHQWR GH QRYDV LQG~VWULDV $ SDUWLU GD LPSODQWDomR H FRPSURYDGD XWLOL]DomR SHOR
PHUFDGRpSRVVtYHOTXHHVWDWHFQRORJLDJHUHDOJXPQtYHOGHFRQFRUUrQFLDGLUHWDjWHFQRORJLDGHEDQGD
ODUJDIL[DRIHUHFLGDSHOD&RPSDQKLD
O mercado de telecomunicações e a base de assinantes da Companhia podem ser afetados
adversamente por mudanças na economia brasileira que tenham impacto negativo sobre o
poder de compra da população.
$ EDVH GH DVVLQDQWHV GD &RPSDQKLD SRGH VHU DIHWDGD SRU PXGDQoDV QD OHJLVODomR GH
WHOHFRPXQLFDo}HV H QDV FRQGLo}HV HFRQ{PLFDV H ILQDQFHLUDV QR 3DtV FRPR R SRGHU GH FRPSUD GD
SRSXODomRDGLVSRQLELOLGDGHDTXDOLGDGHHRFXVWRGHVHUYLoRVFRQFRUUHQWHV
1HVVHVFDVRVRVDVVLQDQWHVHVSHFLDOPHQWHRVUHVLGHQFLDLVSRGHUmRDGRWDUPHGLGDVTXHOHYDUmRj
DOWHUDomRGHVHXVKiELWRVHUHGX]LURXVRGRVVHUYLoRVGHWHOHFRPXQLFDo}HVHPHVSHFLDORVVHUYLoRV
GHWHOHIRQLDIL[DH79SRUDVVLQDWXUDLPSDFWDQGRQHJDWLYDPHQWHRVQHJyFLRVFRQGLomRILQDQFHLUDH
UHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVGD&RPSDQKLD
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A concorrência pode se intensificar em virtude do ingresso de novas empresas no mercado, da
consolidação do setor e do rápido desenvolvimento de novas tecnologias, produtos e serviços.
A forte concorrência pode reduzir a participação de mercado da Companhia e prejudicar seu
desempenho econômico e financeiro.
$WXDOPHQWH D &RPSDQKLD HQIUHQWD D FRQFRUUrQFLD GH HPSUHVDV WDLV FRPR 9LYR H &ODUR TXH VmR
VLJQLILFDWLYDPHQWH PDLRUHV SRVVXHP PDLV UHFXUVRV TXH RV GD &RPSDQKLD H HYHQWXDOPHQWH HP
GHWHUPLQDGDVORFDOLGDGHVSDUWLFLSDomRGHPHUFDGRVXSHULRU
2DXPHQWRGDFRQFRUUrQFLDSRGHDXPHQWDUDWD[DGHGHVFRQH[mRGRVFOLHQWHVHSUHMXGLFDUDSDUWLFLSDomR
GD &RPSDQKLD QR PHUFDGR H VXDV PDUJHQV $ HILFiFLD GD &RPSDQKLD QD FRPSHWLomR QR VHWRU GH
WHOHFRPXQLFDo}HVGHSHQGHGRr[LWRGHFRPHUFLDOL]DomRGHVHXVVHUYLoRVGDUHWHQomRGHVHXVFOLHQWHV
GHVHXVUHFXUVRVILQDQFHLURVHGHRXWURVUHFXUVRV LQFOXLQGRRDFHVVRDFDSLWDO HPFRPSDUDomRFRP
VHXVFRQFRUUHQWHVHVXDFDSDFLGDGHGHDQWHFLSDUHUHVSRQGHUDRVIDWRUHVFRPSHWLWLYRVTXHDIHWDPR
VHWRULQFOXLQGRDLQWURGXomRGHQRYRVVHUYLoRVPXGDQoDVQDVSUHIHUrQFLDVGRFRQVXPLGRUPXGDQoDV
QD UHJXODPHQWDomR WHQGrQFLDV GHPRJUiILFDV FRQGLo}HV HFRQ{PLFDV H HVWUDWpJLDV GH GHVFRQWR QRV
SUHoRV XWLOL]DGDV SHORV FRQFRUUHQWHV EHP FRPR XPD DGLFLRQDO FRQVROLGDomR VHWRULDO 1mR p SRVVtYHO
SUHYHU H[DWDPHQWH TXDLV IDWRUHV LPSDFWDUmR D FRPSHWLWLYLGDGH GD &RPSDQKLD WDO FRPR D FUHVFHQWH
QHFHVVLGDGHGHSURPRo}HVGHVFRQWRVHRXWUDVLQLFLDWLYDVGHPDUNHWLQJRXTXDLVLQYHVWLPHQWRVVHUmR
QHFHVViULRVSDUDGHVHQYROYHUHIRUQHFHUDVWHFQRORJLDVSURGXWRVHVHUYLoRVQHFHVViULRV,VVRSRGHUi
DIHWDUDGYHUVDPHQWHDSDUWLFLSDomRGHPHUFDGRHDVPDUJHQVGD&RPSDQKLD
3DUD ID]HU IUHQWH j FRQFRUUrQFLD SRUWDQWR D &RPSDQKLD SRGHUi LQFRUUHU HP PDLRUHV FXVWRV FRP
SURSDJDQGDSXEOLFLGDGHLQYHVWLPHQWRVSDUDPDQXWHQomRGRVVHUYLoRVDWXDLVLQYHVWLPHQWRVHPQRYDV
WHFQRORJLDV DWXDOL]Do}HV WHFQROyJLFDV EHP FRPR FRP DWHQGLPHQWR DRV FOLHQWHV HRX FRP VHUYLoRV
DJUHJDGRVTXHEXVTXHPUHSUHVHQWDUYDORUHGLIHUHQFLDomRSDUDRVFOLHQWHV
$LQFDSDFLGDGHGD&RPSDQKLDGHFRQFRUUHUGHPDQHLUDHILFD]SRGHUHVXOWDUHPSHUGDGHVXDIDWLDGH
PHUFDGRDIHWDQGRGHPDQHLUDDGYHUVDHUHOHYDQWHVXDUHFHLWDOtTXLGDGHVHUYLoRVHUHQWDELOLGDGH
Eventuais conflitos surgidos com outras companhias quanto à interconexão entre redes de
prestadoras de telecomunicações podem afetar adversamente os negócios da Companhia.
$LQWHUFRQH[mRHQWUHUHGHVGHSUHVWDGRUDVGHVHUYLoRVGHWHOHFRPXQLFDo}HVGHLQWHUHVVHFROHWLYRp
REULJDWyULD SRU GLVSRVLomR GD /HL *HUDO GH 7HOHFRPXQLFDo}HV H SHUPLWH TXH D &RPSDQKLD UHDOL]H
LQWHUFRQH[mRFRPRXWUDVUHGHVGHVHUYLoRVSRVVLELOLWDQGRDWHQGHUGHPDQGDVGHVHXVDVVLQDQWHVQD
IRUPDGR5HJXODPHQWR*HUDOGH,QWHUFRQH[mRDSURYDGRSHOD5HVROXomR$1$7(/QGHGH
MXOKR GH  $ &RPSDQKLD SRGH YLU D XWLOL]DU D UHGH GH RXWUDV SUHVWDGRUDV GH VHUYLoRV GH
WHOHFRPXQLFDo}HV SDUD SRVVLELOLWiOD DOFDQoDU VHXV FOLHQWHV H IRUQHFHU VHXV VHUYLoRV $ HILFiFLD GRV
FRQWUDWRVGHLQWHUFRQH[mRGHUHGHVDLQGDTXHVHMDPREMHWRGHOLYUHQHJRFLDomRHQWUHRVLQWHUHVVDGRV
GHSHQGHGHKRPRORJDomRSHOD$1$7(/FRQIRUPHHVWDEHOHFLGRSHOD/HL*HUDOGH7HOHFRPXQLFDo}HV
HUHJXODPHQWDomRDSOLFiYHO)DWRUHVDOKHLRVj&RPSDQKLDWDLVFRPRSUREOHPDVQDVUHGHVGHRXWUDV
HPSUHVDVTXHVHLQWHUFRQHFWDPQDUHGHGD&RPSDQKLDRXPHVPRHYHQWXDLVGHVFXPSULPHQWRVGRV
FRQWUDWRVGHLQWHUFRQH[mRSRUWDLVHPSUHVDVSRGHPHQTXDQWRQmRUHVROYLGRVGLPLQXLUDTXDQWLGDGH
HTXDOLGDGHGRVVHUYLoRVSUHVWDGRVSHOD&RPSDQKLDDIHWDQGRVHXVQHJyFLRVFRQGLomRILQDQFHLUDH
UHVXOWDGRV RSHUDFLRQDLV $ UHVFLVmR H[WLQomR RX PRGLILFDomR GRV DFRUGRV GH LQWHUFRQH[mR
HVWDEHOHFLGRVEHPFRPRDQmRFRQFOXVmRGHQRYRVDFRUGRVIDYRUiYHLVj&RPSDQKLDSRGHPDIHWDU
QHJDWLYDPHQWHRGHVHPSHQKRRSHUDFLRQDOHDFDSDFLGDGHFRPSHWLWLYDGD&RPSDQKLD
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$GLFLRQDOPHQWH SUREOHPDV RX IDOKDV QDV UHGHV GD &RPSDQKLD SRGHP UHGX]LU DV UHFHLWDV GH
LQWHUFRQH[mR H FDXVDU SUHMXt]RV D RXWUDV SUHVWDGRUDV SRGHQGR UHVXOWDU QD LPSRVLomR GH PXOWDV
FRQWUDWXDLVRXLQGHQL]Do}HVj&RPSDQKLDRTXHSRGHDIHWDUQHJDWLYDPHQWHRVUHVXOWDGRVHDFRQGLomR
ILQDQFHLUDGD&RPSDQKLD
Os preços de mercado de alguns dos serviços da Companhia podem diminuir no futuro,
podendo resultar em menores receitas e margens do que o planejado.
3DUDUHWHUFOLHQWHVHUHFHLWDPXLWDVYH]HVD&RPSDQKLDSRGHUiWHUTXHUHGX]LURVSUHoRVHPUHVSRVWD
jVFRQGLo}HVGRPHUFDGRHWHQGrQFLDVSULQFLSDOPHQWHHPIXQomRGDFRQFRUUrQFLD¬PHGLGDTXHRV
SUHoRV GH DOJXQV GRV VHUYLoRV GLPLQXHP RV UHVXOWDGRV RSHUDFLRQDLV GD &RPSDQKLD SRGHP VHU
DGYHUVDPHQWHDIHWDGRVFDXVDQGRXPHIHLWRUHOHYDQWHDGYHUVRSDUDD&RPSDQKLD
K

5LVFRV5HODFLRQDGRVj5HJXODomRGRV6HWRUHVHPTXHD&RPSDQKLD$WXH

Alterações na regulamentação, cujos efeitos dependerão do comportamento dos usuários,
podem vir a afetar adversamente os negócios das companhias de telecomunicações.
$OWHUDo}HVQRPRGHORGHSUHVWDomRGHVHUYLoRVGHWHOHFRPXQLFDo}HVSRGHPYLUDVHUDSOLFDGDVSHOD
$1$7(/ $ &RPSDQKLD QmR WHP FRPR SUHYHU TXDQGR H VH UHIHULGDV DOWHUDo}HV QD UHJXODPHQWDomR
VHUmRLPSOHPHQWDGDVWDPSRXFRWRGRVRVLPSDFWRVGHVVDVHYHQWXDLVDOWHUDo}HVHPVXDVDWLYLGDGHV
TXHSRGHPVHUDIHWDGDVDGYHUVDPHQWH
Alterações nas leis tributárias brasileiras e conflitos em sua interpretação podem impactar
adversamente a Companhia, aumentando os impostos que a Companhia é obrigada a pagar.
2*RYHUQR)HGHUDOUHJXODUPHQWHLPSOHPHQWDPXGDQoDVQDVOHLVWULEXWiULDVDVTXDLVHYHQWXDOPHQWH
SRGHP DXPHQWDU D FDUJD WULEXWiULD GD &RPSDQKLD (VVDV PXGDQoDV LQFOXHP DMXVWHV QD DOtTXRWD
DSOLFiYHOHLPSRVLomRGHWULEXWRVWHPSRUiULRVFXMRVUHFXUVRVVmRDORFDGRVDGHWHUPLQDGDVILQDOLGDGHV
SHOR *RYHUQR )HGHUDO $OJXPDV GHVVDV PHGLGDV SRGHP DXPHQWDU DV REULJDo}HV ILVFDLV WRWDLV GD
&RPSDQKLDRTXHSRUVXDYH]SRGHDIHWDUDGYHUVDPHQWHVHXVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVHILQDQFHLURV
$WtWXORH[HPSOLILFDWLYRKiGLVFXVV}HVUHFHQWHVVREUHDSRVVtYHOLQVWLWXLomRGHQRYRVWULEXWRVWDLVFRPR
R HPSUpVWLPR FRPSXOVyULR R LPSRVWR VREUH JUDQGHV IRUWXQDV H XPD FRQWULEXLomR VREUH WUDQVDo}HV
ILQDQFHLUDVEHPFRPRIRUDPUHWRPDGDVGLVFXVV}HVVREUHDUHYRJDomRGDLVHQomRGHLPSRVWRGHUHQGD
VREUHDGLVWULEXLomRGHGLYLGHQGRV
2XWURVVLPDWXDOPHQWHKiQRFRQJUHVVREUDVLOHLURSURSRVWDVSDUDDLPSOHPHQWDomRGHXPDUHIRUPD
WULEXWiULD (QWUH DV SURSRVWDV HP GLVFXVVmR H[LVWH D SRVVLELOLGDGH GH XPD PXGDQoD FRPSOHWD QR
VLVWHPDGHWULEXWDomRDRFRQVXPRTXHH[WLQJXLULDWUrVWULEXWRVIHGHUDLV,3,3,6H&2),16R,&06
TXHpHVWDGXDOHR,66PXQLFLSDOSDUDDFULDomRGHXP~QLFRQRYR,PSRVWRVREUH2SHUDo}HVFRP
%HQV H 6HUYLoRV ³,%6´  TXH LQFLGLULDVREUH RFRQVXPR $GHPDLV UHFHQWHPHQWH R *RYHUQR )HGHUDO
DSUHVHQWRXQRYDSURSRVWDGHUHIRUPDWULEXWiULDSDUDFULDomRGD&RQWULEXLomR6RFLDOVREUH2SHUDo}HV
FRP %HQV H 6HUYLoRV ³&%6´  HP VXEVWLWXLomR jV FRQWULEXLo}HV GR 3,6 H GD &2),16 SUHYHQGR D
DOtTXRWDGHFRPDSRVVLELOLGDGHGHWRPDGDGHFUpGLWRVHPGHWHUPLQDGDVFRQGLo}HVDTXDOIRL
DSUHVHQWDGDSRUPHLRGR3URMHWRGH/HLQ2VHIHLWRVGHVVDVPHGLGDVGHUHIRUPDILVFDOH
TXDLVTXHURXWUDVDOWHUDo}HVGHFRUUHQWHVGDSURPXOJDomRGHUHIRUPDVILVFDLVDGLFLRQDLVQmRSRGHPVHU
TXDQWLILFDGRVVmRLPSUHYLVtYHLVHSRGHPDIHWDUGLUHWDRXLQGLUHWDPHQWHRVQHJyFLRVHUHVXOWDGRVGD
&RPSDQKLD
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$LQGDDSDQGHPLDGRQRYR&RURQDYtUXV &29,' HDGHFUHWDomRGRHVWDGRGHFDODPLGDGHS~EOLFD
SRGHP UHVXOWDU HP LPSDFWRV VRFLRHFRQ{PLFRV GH ORQJR DOFDQFH LQFOXLQGR XPD SRVVtYHO TXHGD GD
DUUHFDGDomRQRSDtVHXPDHOHYDomRGDGHPDQGDSRUJDVWRVS~EOLFRVHPVHWRUHVIXQGDPHQWDLV1HVVH
FHQiULR RV *RYHUQRV )HGHUDO (VWDGXDO H 0XQLFLSDO SRGHUmR SURPRYHU DOWHUDo}HV OHJLVODWLYDV SDUD
LPSRU DLQGDTXH WHPSRUDULDPHQWH WUDWDPHQWR WULEXWiULR PDLV RQHURVR jV DWLYLGDGHV GD&RPSDQKLD
SRGHQGRWDLVPHGLGDVDIHWDUDGYHUVDPHQWHVHXVQHJyFLRVHUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLV
$GHPDLVFHUWDVOHLVWULEXWiULDVSRGHPHVWDUVXMHLWDVDLQWHUSUHWDo}HVFRQWURYHUVDVSHODVDXWRULGDGHV
ILVFDLVVHQGRTXHTXDOTXHUDXPHQWRQRPRQWDQWHGDWULEXWDomRFRPRUHVXOWDGRGDVFRQWHVWDo}HVjV
SRVLo}HV ILVFDLV GD &RPSDQKLD SRGH DIHWDU DGYHUVDPHQWH RV VHXV QHJyFLRV RV VHXV UHVXOWDGRV
RSHUDFLRQDLVHDVXDFRQGLomRILQDQFHLUD
3RUILPD&RPSDQKLDHVWiVXMHLWDDILVFDOL]Do}HVSHODVDXWRULGDGHVILVFDLVQDVHVIHUDVIHGHUDOHVWDGXDO
H PXQLFLSDO &RPR UHVXOWDGR GH WDLV ILVFDOL]Do}HV DV SRVLo}HV ILVFDLV GD &RPSDQKLD SRGHP VHU
TXHVWLRQDGDVSHODVDXWRULGDGHVILVFDLV$&RPSDQKLDQmRSRGHJDUDQWLUTXHRVSURYLVLRQDPHQWRVSDUD
WDLV SURFHVVRV TXDQGR KRXYHU  VHUmR FRUUHWRV TXH QmR KDYHUi LGHQWLILFDomR GH H[SRVLomR ILVFDO
DGLFLRQDO H TXH QmR VHUi QHFHVViULD FRQVWLWXLomR GH UHVHUYDV ILVFDLV DGLFLRQDLV SDUD TXDOTXHU
H[SRVLomR ILVFDO $V DXWRULGDGHV ILVFDLV EUDVLOHLUDV LQWHQVLILFDUDP UHFHQWHPHQWH R Q~PHUR GH
ILVFDOL]Do}HV4XDLVTXHUSURFHVVRVMXGLFLDLVHDGPLQLVWUDWLYRVUHODFLRQDGRVDDVVXQWRVILVFDLVSHUDQWH
RV WULEXQDLV LQFOXLQGR R &RQVHOKR $GPLQLVWUDWLYR GH 5HFXUVRV )LVFDLV &$5)  H WULEXQDLV
DGPLQLVWUDWLYRVHVWDGXDLVHPXQLFLSDLVSRGHDIHWDUQHJDWLYDPHQWHD&RPSDQKLD
A regulação governamental do setor das telecomunicações pode limitar a flexibilidade da
Companhia em responder às condições do mercado, à concorrência, a mudanças em sua
estrutura de custos ou impactar suas tarifas.
4XDLVTXHUDXWRULGDGHVUHJXODWyULDVTXHSRVVXHPMXULVGLomRVREUHQRVVRQHJyFLRSRGHPLPSOHPHQWDU
RXDOWHUDUUHJXODPHQWDo}HVRXWRPDURXWUDVDo}HVTXHSRGHPDIHWDUDGYHUVDPHQWHDVRSHUDo}HVGD
&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDV
$$1$7(/pUHVSRQViYHOGHQWUHRXWUDVDWLYLGDGHVHVWDEHOHFLGDVSHOD/HL*HUDOGH7HOHFRPXQLFDo}HV
SRU
•

,PSOHPHQWDUDSROtWLFDQDFLRQDOGRVHWRUHDUHJXODPHQWDomRGRVHWRU

•

([SHGLUQRUPDVTXDQWRjRXWRUJDSUHVWDomRHIUXLomRGRVVHUYLoRVGHWHOHFRPXQLFDo}HVQR
UHJLPHS~EOLFR

•

(GLWDUDWRVGHRXWRUJDHH[WLQomRGHGLUHLWRGHH[SORUDomRGRVHUYLoRQRUHJLPHS~EOLFR

•

([HUFHUUHODWLYDPHQWHjVWHOHFRPXQLFDo}HVDVFRPSHWrQFLDVOHJDLVHPPDWpULDGHFRQWUROH
SUHYHQomRHUHSUHVVmRGDVLQIUDo}HVGDRUGHPHFRQ{PLFDUHVVDOYDGDVDVSHUWHQFHQWHVDR
&RQVHOKR$GPLQLVWUDWLYRGH'HIHVD(FRQ{PLFD&$'(

•

$UUHFDGDomRHDORFDomRGHUHFXUVRVGHWHOHFRPXQLFDo}HV

•

5HJXODomRGHWD[DVHWDULIDV

•

)L[DomRGHSDGU}HVGHVHUYLoRVHHTXLSDPHQWRV

•

)L[DomRGHSDGU}HVWpFQLFRVGHTXDOLGDGH
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•

(VWDEHOHFHUPHGLGDVTXHSURSLFLHPSDGU}HVGHTXDOLGDGHFRPSDWtYHLVFRPDH[LJrQFLDGRV
XVXiULRV

•

([SHGLU QRUPDV H SDGU}HV TXH DVVHJXUHP D FRPSDWLELOLGDGH D RSHUDomR LQWHJUDGD H D
LQWHUFRQH[mRHQWUHDVUHGHVH

•

6XSHUYLVmRGDVREULJDo}HVGHXQLYHUVDOL]DomR

3RUWDQWR RV UHVXOWDGRV GDV RSHUDo}HV UHFHLWDV H FRQGLo}HV ILQDQFHLUDV SRGHULDP VHU DIHWDGRV
QHJDWLYDPHQWHSHODVDo}HVGDVDXWRULGDGHVEUDVLOHLUDVLQFOXLQGRSDUWLFXODUPHQWHRVHJXLQWH
•

,QWURGXomRGHQRYDVRXPDLVULJRURVDVH[LJrQFLDVRSHUDFLRQDLV

•

2XWRUJDGHQRYDVOLFHQoDVGHRSHUDomRGHVHUYLoRVGHWHOHFRPXQLFDomRQDViUHDVGHRXWRUJD
GD&RPSDQKLD

•

$WUDVRVQDKRPRORJDomRGHDFRUGRVH

•

/LPLWDo}HVDQWLWUXVWHLPSRVWDVSHOD$1$7(/QRkPELWRGHVXDFRPSHWrQFLDHPPDWpULDGH
FRQWUROH SUHYHQomR H UHSUHVVmR GDV LQIUDo}HV GD RUGHP HFRQ{PLFD H SHOR &RQVHOKR
$GPLQLVWUDWLYRGH'HIHVD(FRQ{PLFD &$'( 

$ &RPSDQKLD RSHUD VRE R UHJLPH GH DXWRUL]DomR SDUD SUHVWDomR GH VHUYLoRV GH WHOHFRPXQLFDo}HV
HVSHFtILFRV H SRUWDQWR j OX] GD HVWUXWXUD GH UHJXODomR QmR VH SRGH DVVHJXUDU DRV SRWHQFLDLV
LQYHVWLGRUHVTXHD$1$7(/QmRPRGLILFDUiRVWHUPRVGDSUHVWDomRGHVHUYLoRVGD&RPSDQKLD$OpP
GLVVRD&RPSDQKLDpREULJDGDDFXPSULUGHWHUPLQDGRVUHTXLVLWRVHDPDQWHUXPPtQLPRGHTXDOLGDGH
FREHUWXUD H SDGU}HV GH VHUYLoR )DOKDV QR FXPSULPHQWR GHVVDV H[LJrQFLDV SRGHP UHVXOWDU QD
LPSRVLomRGHPXOWDVRXRXWUDVVDQo}HVDGPLQLVWUDWLYDVLQFOXLQGRRWpUPLQRGHVXDVRSHUDo}HVRXD
H[WLQomRGHRXWRUJDVLQFOXVLYHSRUPHLRGDDSOLFDomRGDVDQomRGHFDGXFLGDGH8PDUHYRJDomRSDUFLDO
RX WRWDO WHULD XP HIHLWR DGYHUVR VXEVWDQFLDO VREUH VHXV QHJyFLRV FRQGLomR ILQDQFHLUD UHFHLWDV
UHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVHSHUVSHFWLYDV
$GHPDLV DOWHUDo}HV QDV UHJUDV TXH GLVFLSOLQDP R VHWRU GH WHOHFRPXQLFDo}HV QR %UDVLO LQFOXLQGR
DOWHUDo}HVQRVFULWpULRVGHUHPXQHUDomRGRXVRGHUHGHVFDGDVWUDPHQWRGHHVWDo}HVREWHQomRGH
RXWRUJDVHWUDQVIHUrQFLDGHFRQWUROHVRFLHWiULRSRGHPDIHWDUVLJQLILFDWLYRHDGYHUVDPHQWHRVQHJyFLRV
VLWXDomRILQDQFHLUDHUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVGD&RPSDQKLD
1mRpSRVVtYHOSUHYHUVHRDWXDOUHJLPHGHUHJXODPHQWDomRFRQWLQXDUiDVHUDGRWDGRRXVHDOJXPD
PXGDQoDIXWXUDQDUHJXODPHQWDomRSRGHUiFDXVDUXPHIHLWRDGYHUVRQRVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVGD
&RPSDQKLD
A fiscalização da ANATEL e o não cumprimento da regulamentação aplicável à prestação de
serviços de telecomunicações podem afetar adversamente a Companhia, com reflexos em seus
resultados e condição financeira.
$&RPSDQKLDHVWiVXMHLWDjILVFDOL]DomRGD$1$7(/FRPUHODomRDRFXPSULPHQWRGDUHJXODPHQWDomR
DSOLFiYHODRVVHUYLoRVGHWHOHFRPXQLFDo}HVRIHUHFLGRVSHOD&RPSDQKLD(YHQWXDLVGHVFXPSULPHQWRV
GHREULJDo}HVQRUPDWLYDVHGRVLQGLFDGRUHVGHTXDOLGDGHSHOD&RPSDQKLDSRGHUmRDIHWDUDTXDOLGDGH
GRV VHUYLoRV SUHVWDGRV DOpP GH VXMHLWiODV jV VDQo}HV TXH SRGHUmR VHU LPSRVWDV SHOD $1$7(/
SRGHQGRDIHWDUDGYHUVDPHQWHD&RPSDQKLDFRPUHIOH[RVHPVHXVUHVXOWDGRVHFRQGLomRILQDQFHLUD
7RGRV RV VHUYLoRV GH WHOHFRPXQLFDo}HV RIHUHFLGRV SHOD &RPSDQKLD WDPEpP HVWmR VXMHLWRV j
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UHJXODPHQWDomR H[SHGLGD SHOD $1$7(/ H REULJDo}HV SUHYLVWDV QDV UHVSHFWLYDV DXWRUL]Do}HV HP
HVSHFLDOFRPUHODomRjTXDOLGDGHGRVVHUYLoRVHGLUHLWRVGRVXVXiULRV
&DVR D &RPSDQKLD QmR VHMD FDSD] GH FXPSULU VDWLVIDWRULDPHQWH FRP DV REULJDo}HV GH VHUYLoR
UHODFLRQDGDVjUHVSHFWLYDDXWRUL]DomRRXWRUJDGDD$1$7(/SRGHLQVWDXUDUSURFHVVRVDGPLQLVWUDWLYRV
VDQFLRQDGRUHVUHODFLRQDGRVDHVWHGHVFXPSULPHQWR
2HYHQWXDOQmRFXPSULPHQWRGDUHJXODPHQWDomRHREULJDo}HVDSOLFiYHLVjSUHVWDomRGHVHUYLoRVGH
WHOHFRPXQLFDo}HV SRGHUi UHVXOWDU QD DSOLFDomR GH PXOWDV SHOD $1$7(/ EHP FRPR GDV VHJXLQWHV
SHQDOLGDGHV VHP SUHMXt]R GDV VDQo}HV GH QDWXUH]D FLYLO H SHQDO FRQIRUPH D /HL *HUDO GH
7HOHFRPXQLFDo}HV L DGYHUWrQFLD LL PXOWDFRPYDORUHVGLYHUVRVGHILQLGDVGHDFRUGRFRPRVHUYLoR
SUHVWDGR SHOD DXWRUL]DWiULD LLL VXVSHQVmR WHPSRUiULD LY FDGXFLGDGH H Y  GHFODUDomR GH
LQLGRQHLGDGH IDWRV TXH HP FRQMXQWR RX LQGLYLGXDOPHQWH WHULDP HIHLWR VXEVWDQFLDO H DGYHUVR QD
FRQGXomRGRVQHJyFLRVQRVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVHQDFRQGLomRILQDQFHLUDGD&RPSDQKLD
$LQGDHPFDVRGHGHVFXPSULPHQWRGDOHJLVODomRHGDUHJXODPHQWDomRDSOLFiYHODVDXWRUL]Do}HVSDUD
SUHVWDomRGHVHUYLoRGHWHOHFRPXQLFDo}HVSRGHUmRVHUH[WLQWDVSRU L FDVVDomRTXDQGRKRXYHUSHUGD
GDVFRQGLo}HV LQGLVSHQViYHLV j PDQXWHQomR GD DXWRUL]DomR LL FDGXFLGDGHHP FDVR GHSUiWLFD GH
LQIUDo}HV JUDYHV GH WUDQVIHUrQFLD LUUHJXODU GD DXWRUL]DomR RX GH GHVFXPSULPHQWR UHLWHUDGR GH
FRPSURPLVVRV DVVXPLGRV RX LLL GHFDLPHQWR FDVR DV QRUPDV YLHUHP D YHGDU R WLSR GH DWLYLGDGH
DXWRUL]DGDGLDQWHGHUD]}HVGHH[FHSFLRQDOUHOHYkQFLDS~EOLFD
$FDSDFLGDGHGD&RPSDQKLDGHFXPSULUWDLVREULJDo}HVHPHWDVSRGHVHULPSHGLGDSRUIDWRUHVDOpP
GRFRQWUROH&RPSDQKLDHHVWDQmRSRGHJDUDQWLUTXHFXPSULUiHVVDVPHWDVHREULJDo}HVQRIXWXURRX
TXH QmR VHUi PXOWDGD QR IXWXUR RX QmR WHUi FRQWUD VL DSOLFDGD SHQDOLGDGH PDLV VHYHUD (VVHV
GHVHQYROYLPHQWRVUHJXODWyULRVRXHYHQWXDOIDOKDHPFXPSULORVSRGHPWHUXPHIHLWRDGYHUVRUHOHYDQWH
QRVQHJyFLRVVLWXDomRILQDQFHLUDHUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVGD&RPSDQKLD
As empresas do setor de telecomunicações, incluindo a Companhia, podem ser autuadas por
não conseguir a regularização de suas redes em postes de concessionárias de energia por
restrições relacionadas a pontos de fixação.
$VUHVROXo}HVQRUPDWLYDV  GD$1((/H$%171%5DXWRUL]DPROLPLWHGHDWp
SRQWRVGHIL[DomRSDUDLQVWDODomRGHFDERVGHUHGHVHPSRVWHVGHHQHUJLDHOpWULFDQR%UDVLOGHPRGR
DHYLWDUDVREUHFDUJDHULVFRVSDUDDSRSXODomRHPIXQomRGDTXHGDGHFDERVVREUHDVYLDVGHDFHVVR
2FUHVFLPHQWRQmRFRRUGHQDGRHLUUHJXODUGDVUHGHVGDVRSHUDGRUDVGHWHOHFRPXQLFDo}HVQRV~OWLPRV
DQRV VREUHWXGR QDV UHJL}HV PHWURSROLWDQDV WHP JHUDGR D VREUHFDUJD GRV SRVWHV &RP D UHFHQWH
PHOKRUD QD JRYHUQDQoD GDV FRQFHVVLRQiULDV GH HQHUJLD QD EXVFD SRU PDLRU FRQWUROH VREUH D
UHJXODULGDGH GD UHGH H SRU PDLRUHV UHFHLWDV FRP D FREUDQoD GH DOXJXHO GRV SRQWRV GH IL[DomR DV
RSHUDGRUDVGHWHOHFRPXQLFDo}HVSRGHUmRVHUDXWXDGDVRXDLQGDWHUHPVXDVRSHUDo}HVLQWHUURPSLGDV
QRV WUHFKRV HYHQWXDOPHQWH DLQGD VHP D UHVSHFWLYD UHJXODUL]DomRDSURYDomR SHODV FRQFHVVLRQiULDV
3RUWDQWRQmRSRGHPRVDVVHJXUDUTXHD&RPSDQKLDFRQVHJXLUiUHDOL]DUDWRWDOLGDGHGDH[SDQVmRGDV
UHGHVSUHYLVWDVQRSODQRGHLQYHVWLPHQWR2VUHVXOWDGRVHUHFHLWDVGD&RPSDQKLDSRGHUmRWHUHIHLWRV
DGYHUVRV HP IXQomR GH HYHQWXDLV FXVWRV GH DXWXDo}HV H UHJXODUL]DomR GDV UHGHV MXQWR jV
FRQFHVVLRQiULDVGHHQHUJLD
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As vendas da Companhia podem ser suspensas em razão de problemas com a qualidade dos
seus serviços.
$ $1$7(/ H RXWURV yUJmRV MXGLFLiULRV H DGPLQLVWUDWLYRV WrP D DXWRULGDGH SDUD VXVSHQGHU D
FRPHUFLDOL]DomRGRVVHUYLoRVHSURGXWRVRIHUWDGRVSHODV6RFLHGDGHVFRQWURODGDVSHOD&RPSDQKLDFRP
RLQWXLWRGHPHOKRUDUDTXDOLGDGHJHUDOGRVVHUYLoRVGHWHOHFRPXQLFDo}HV$VVXVSHQV}HVGHYHQGDV
JHUDOPHQWHVHDSOLFDPDRVVHUYLoRVTXHUHFHEHUDPUHFODPDo}HVGHFRQVXPLGRUHVHGHRUJDQL]Do}HV
GHSURWHomRDRFRQVXPLGRU
&DVR KDMD XP DXPHQWR QDV UHFODPDo}HV GH FOLHQWHV QR IXWXUR D FRPHUFLDOL]DomR GH XP RX PDLV
VHUYLoRVSRGHVHUVXVSHQVDDWpXPSODQRVHUSURGX]LGRHDSURYDGRSHOD$1$7(/RTXHSRGHDIHWDUR
QHJyFLRHRVUHVXOWDGRVGDVRSHUDo}HVGD&RPSDQKLDGHIRUPDVLJQLILFDWLYD
(P UHODomR DR VHUYLoR GH %DQGD /DUJD D &RPSDQKLD H VXDV HPSUHVDV &RQWURODGDV SRU VH
HQTXDGUDUHPQRDWXDOFRQFHLWRGH3UHVWDGRUDGH3HTXHQR3RUWHGHDFRUGRFRPD5HVROXomRQ
GHGHMXOKRGHTXHDSURYRXRQRYR5HJXODPHQWR*HUDOGH0HWDVGH&RPSHWLomR 3*0& QmR
HVWmR VXEPHWLGDV j PHGLomR H ILVFDOL]DomR GRV tQGLFHV GH TXDOLGDGH SUHYLVWDV QR 5HJXODPHQWR GH
4XDOLGDGH GRV 6HUYLoRV GH 7HOHFRPXQLFDo}HV  548$/ DSURYDGR SHOR 5HVROXomR Q  GH 
GH]HPEUR GH  QHP QR 5HJXODPHQWR GH *HVWmR GD 4XDOLGDGH  5*46&0 DSURYDGR SHOD
5HVROXomRQGHGHRXWXEURGH
A regulamentação da Internet no Brasil ainda é limitada, e algumas questões legais relacionadas
à Internet ainda são incertas.
(P  R %UDVLO SURPXOJRX /HL GHQRPLQDGD 0DUFR &LYLO GD ,QWHUQHW HVWDEHOHFHQGR SULQFtSLRV
JDUDQWLDV GLUHLWRV H GHYHUHV SDUD R XVR GD LQWHUQHW QR %UDVLO LQFOXLQGR GLVSRVLo}HV VREUH D
UHVSRQVDELOLGDGH GD SUHVWDGRUD GH VHUYLoRV GH ,QWHUQHW SULYDFLGDGH GR XVXiULR QD LQWHUQHW H
QHXWUDOLGDGHGDUHGH(PPDLRGHQRYRVUHJXODPHQWRVIRUDPDSURYDGRVUHODWLYRVjVGLVSRVLo}HV
GHSULYDFLGDGHHGHUHGHHVWDEHOHFLGDVQR0DUFR&LYLOGD,QWHUQHW1RHQWDQWRDRFRQWUiULRGRV(VWDGRV
8QLGRVH[LVWHPSRXFRVSUHFHGHQWHVOHJDLVUHODWLYRVj/HLGD,QWHUQHWHDMXULVSUXGrQFLDH[LVWHQWHQmR
WHPVLGRFRQVLVWHQWHHVSHFLDOPHQWHQRTXHGL]UHVSHLWRjDSOLFDomRGRSULQFtSLRGHQHXWUDOLGDGHGD
UHGH$LQVHJXUDQoDMXUtGLFDGHFRUUHQWHGDRULHQWDomROLPLWDGDIRUQHFLGDSHODOHJLVODomRYLJHQWHSHUPLWH
TXHGLIHUHQWHVMXt]HVRXWULEXQDLVGHFLGDPUHLYLQGLFDo}HVPXLWRVHPHOKDQWHVGHIRUPDVGLIHUHQWHVH
HVWDEHOHoDPMXULVSUXGrQFLDFRQWUDGLWyULD(VVDLQFHUWH]DMXUtGLFDSHUPLWHTXHGHFLV}HVVHMDPSURIHULGDV
FRQWUD QyV H SRGHULD DEULU SUHFHGHQWHV DGYHUVRV RV TXDLV LQGLYLGXDO RX FRQMXQWDPHQWH SRGHULDP
SUHMXGLFDU QRVVR QHJyFLR UHVXOWDGRV RSHUDFLRQDLVH FRQGLomR ILQDQFHLUD $OpPGLVVR D LQVHJXUDQoD
MXUtGLFDSRGHSUHMXGLFDUDSHUFHSomRHRXVRGHQRVVRVHUYLoRSRUQRVVRVFOLHQWHV
A Companhia poderá deixar de ter o benefício a obrigações regulatórias mais flexíveis perante
a ANATEL caso deixe de se enquadrar como uma prestadora de pequeno porte.
$&RPSDQKLDVHHQTXDGUDDWXDOPHQWHFRPRXPD3UHVWDGRUDGH3HTXHQR3RUWH ³333´ ±RXVHMDp
XP JUXSR GHWHQWRU GH SDUWLFLSDomR GH PHUFDGR QDFLRQDO LQIHULRU D  FLQFR SRU FHQWR  HP FDGD
PHUFDGR GH YDUHMR HP TXH DWXD GH DFRUGR FRP D 5HVROXomR Q  GD $1$7(/  H XPD
SUHVWDGRUDQmRSHUWHQFHQWHDRVJUXSRVHFRQ{PLFRVGD7HOHI{QLFD7HOHFRP$PHULFDV *UXSR&ODUR 
7HOHFRP,WiOLD *UXSR7LP 2LH6N\$7 7 GHDFRUGRFRPR$WRQ 3RUHVWDUD]mRD
&RPSDQKLD SRVVXL REULJDo}HV HVSHFtILFDV H PDLV IOH[LELOL]DGDV SHUDQWH D $1$7(/ UHIHUHQWHV j
RXWRUJDOLFHQFLDPHQWRGHHVWDo}HVHQYLRGHGDGRVHDFHVVRVIXQGRVHFRQWULEXLo}HVSUHVWDomRGRV
VHUYLoRV FRPR DV REULJDo}HV FRP FRQVXPLGRUHV H GH DFHVVLELOLGDGH  GHQWUH RXWUDV $GHPDLV D

380

PÁGINA: 54 de 367

Formulário de Referência - 2021 - DESKTOP – SIGMANET COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA S.A.

Versão : 2

4.1 - Descrição Dos Fatores de Risco

&RPSDQKLD QmR HVWi VXMHLWD D REULJDo}HV GR 5HJXODPHQWR GH 4XDOLGDGH GRV 6HUYLoRV GH
7HOHFRPXQLFDo}HV 5HVROXomRQ±³548$/´ 
&RQWXGRFDVRD&RPSDQKLDGHL[HGHVHHQTXDGUDUFRPRXPD333SDUDRVILQVGDUHJXODPHQWDomRGD
$1$7(/D&RPSDQKLDHVWDUiVXMHLWDjVREULJDo}HVUHJXODWyULDVJHUDLVHHVSHFtILFDVGLUHFLRQDGDVjV
SUHVWDGRUDVGHVHUYLoRVGHWHOHFRPXQLFDo}HVGHDFRUGRFRPRVVHUYLoRVRIHUHFLGRVVHPHYHQWXDLV
IOH[LELOL]Do}HV HRX GLVSHQVDV FRQVLGHUDGDV SDUD DV 333V FRPR DTXHODV WUD]LGDV QD 5HVROXomR Q
GD$1$7(/TXHDSURYDR5HJXODPHQWR*HUDOGH'LUHLWRV GR&RQVXPLGRUGH6HUYLoRVGH
7HOHFRPXQLFDo}HV±5*&SRUH[HPSOR $GHPDLVD&RPSDQKLDSDVVDUiDVHVXMHLWDUDRVPHFDQLVPRV
GHJHVWmRGHTXDOLGDGHSUHYLVWRVQR548$/DSDUWLUGRVFLFORVTXHVHLQLFLDUHPVHLVPHVHVDSyVD
VXD UHFODVVLILFDomR HQYROYHQGR REULJDo}HV FRPR FRPXQLFDomR VREUH LQWHUUXSo}HV GH VHUYLoRV H
SXEOLFDomRGHLQGLFDGRUHVGHTXDOLGDGHDRS~EOLFRHPJHUDOSRUH[HPSOR 
L

5LVFRV5HODFLRQDGRVDRV3DtVHV(VWUDQJHLURVRQGHD&RPSDQKLD$WXH

1mRKiULVFRVHQYROYHQGRD&RPSDQKLDFRPUHODomRDSDtVHVHVWUDQJHLURVGDGRTXHD&RPSDQKLDQR
PRPHQWRDWXDDSHQDVQRPHUFDGRQDFLRQDO
M

5LVFRV5HODFLRQDGRVD4XHVW}HV6RFLRDPELHQWDLV

Estamos sujeitos à legislação e à regulamentação ambiental e suas respectivas obrigações, cuja
violação pode nos afetar adversamente pela aplicação de sanções e penalidades, pecuniárias
ou não.
2FXPSULPHQWRGDOHJLVODomRDPELHQWDOpILVFDOL]DGRSRUyUJmRVHDJrQFLDVJRYHUQDPHQWDLV$HYHQWXDO
LQREVHUYkQFLD GDV QRUPDV SRGH VXMHLWDU D &RPSDQKLD D VDQo}HV DGPLQLVWUDWLYDV FtYHLV HFULPLQDLV
'L]VHTXHDVWUrVHVIHUDVGHUHVSRQVDELOLGDGHVmRFXPXODWLYDVHLQGHSHQGHQWHVSRUTXHXPD~QLFD
DomR RX RPLVVmR GR DJHQWH SRGH JHUDU UHVSRQVDELOL]DomR DPELHQWDO QDV WUrV HVIHUDV &DVR D
&RPSDQKLDRXDOJXPDGHVXDVVXEVLGLiULDVFDXVHRXGHRXWUDIRUPDVHMDFRQVLGHUDGDUHVSRQViYHOSRU
DOJXP GDQR RX LOtFLWR DPELHQWDO LQIUDomR DGPLQLVWUDWLYD RX FULPH DPELHQWDO SRGHUi VRIUHU XP HIHLWR
DGYHUVRHPVHXVUHVXOWDGRVHQHJyFLRVRTXHLQFOXLWDPEpPH[SRVLomRUHSXWDFLRQDO
(QWUH RXWUDV REULJDo}HV D OHJLVODomR HVWDEHOHFH H[LJrQFLDV DVVRFLDGDV j REWHQomR GH OLFHQoDV
DPELHQWDLVHDRFXPSULPHQWRGHSDGU}HVSDUDRGHVFDUWHGHHIOXHQWHVHPLVV}HVDWPRVIpULFDVJHVWmR
GH UHVtGXRV VyOLGRV WUDWDPHQWR H UHPHGLDomR GH iUHDV FRQWDPLQDGDV EHP FRPR H[LJrQFLDV
UHODFLRQDGDV D iUHDV HVSHFLDOPHQWH SURWHJLGDV R TXH ID] FRP TXH LQFRUUDPRV HP FXVWRV SDUD
SUHYHQomRFRQWUROHUHGXomRRXHOLPLQDomRGHHPLVV}HVQRDUVRORHiJXDEHPFRPRQRGHVFDUWHH
PDQHMRGHUHVtGXRV
(VSHFLILFDPHQWHQRTXHVHUHIHUHDROLFHQFLDPHQWRDPELHQWDOD&RPSDQKLDSRGHUiHVWDUVXMHLWDDR
FXPSULPHQWR GH XPD DPSOD YDULHGDGH GH OHLV H UHJUDV DPELHQWDLV HVSHFtILFDV PDLV RX PHQRV
SHUPLVVLYDV HP GLIHUHQWHV (VWDGRV H 0XQLFtSLRV TXH SRGHP H[LJLU RX QmR D REWHQomR GH OLFHQoDV
DPELHQWDLVSDUDRUHJXODUH[HUFtFLRGHVXDVRSHUDo}HV
4XDLVTXHU YLRODo}HV jV OHLV H UHJXODPHQWDo}HV DPELHQWDLV SRGHUmR QRV H[SRU D VDQo}HV
DGPLQLVWUDWLYDV LQFOXLQGR DGYHUWrQFLD HPEDUJR GH REUD RX DWLYLGDGH H VXDV UHVSHFWLYDV iUHDV
GHPROLomRGHREUDVXVSHQVmRWRWDORXSDUFLDOGHREUDVHDWLYLGDGHVEHPFRPRPXOWDVFXMRVYDORUHV
SRGHPYDULDUGHDFRUGRFRPDOHJLVODomRGHFDGD(VWDGRRX0XQLFtSLRTXHSRGHPDOFDQoDUDWp5
PLOK}HV  H FULPLQDLV EHP FRPR D ULVFRV UHSXWDFLRQDLV DOpP GD REULJDomR GH UHSDUDU RV GDQRV
FDXVDGRVDRPHLRDPELHQWHHDLQGHQL]DUWHUFHLURVQDHVIHUDFtYHO
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1D HVIHUD FULPLQDO D UHVSRQVDELOLGDGH SRU GDQRV FDXVDGRV DR PHLR DPELHQWH QR %UDVLO WHP FRPR
SUHFHLWRIXQGDPHQWDOD/HL)HGHUDOQ ³/HLGH&ULPHV$PELHQWDLV´ 5HIHULGD/HLDOpPGDV
FRQGXWDVHDWLYLGDGHVOHVLYDVDRPHLRDPELHQWHHDVUHVSHFWLYDVVDQo}HVSUHYrUHJUDVHFLUFXQVWkQFLDV
HVSHFtILFDVGHDSOLFDomRGDVSHQDVSRUFULPHVDPELHQWDLVDGDSWDQGRDVUHJUDVGHGLUHLWRSHQDOjV
H[LJrQFLDVTXHDSURWHomRDRPHLRDPELHQWHH[LJH$UHVSRQVDELOLGDGHFULPLQDOpVXEMHWLYDSHVVRDOH
LQWUDQVIHUtYHO H GLIHUHQWHPHQWH GD UHVSRQVDELOLGDGH FLYLO GHSHQGH GH GROR HRX FXOSD SDUD HVWDU
FDUDFWHUL]DGD
$YLRODomRj/HLGH&ULPHV$PELHQWDLVSRGHFDUDFWHUL]DUFULPHDPELHQWDODWLQJLQGRDVSHVVRDVItVLFDV
QDILJXUDGRVDGPLQLVWUDGRUHVGLUHWRUHVPHPEURVGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRHGHyUJmRVWpFQLFRV
DXGLWRUHVJHUHQWHVSUHSRVWRVRXPDQGDWiULRVHDSUySULDSHVVRDMXUtGLFD$SHVVRDMXUtGLFDSRGHVHU
SXQLGDFRPDDSOLFDomRGHXPDPXOWDFULPLQDORXFRPSHQDVUHVWULWLYDVGHGLUHLWRVTXHSRGHPVHU L 
VXVSHQVmRSDUFLDORXWRWDOGDDWLYLGDGH LL LQWHUGLomRWHPSRUiULDGRHVWDEHOHFLPHQWRGDREUDRXGD
DWLYLGDGH H LLL  SURLELomR GH FRQWUDWDU FRP R 3RGHU 3~EOLFR H GHOH REWHU VXEVtGLRV VXEYHQo}HV RX
GRDo}HV3HVVRDVItVLFDVSRGHPVHUSXQLGDVFRPUHFOXVmRHRXPXOWD
9DOH UHVVDOWDU TXH D UHVSRQVDELOLGDGHGD SHVVRD MXUtGLFD QmR H[FOXL D GDV SHVVRDV ItVLFDV DXWRUDV
FRDXWRUDVRXSDUWtFLSHVRTXHDFDEDPXLWDVYH]HVSRUHVWHQGHUDUHVSRQVDELOLGDGHGHWDLVDWRVDRV
PHPEURVGDVSHVVRDVMXUtGLFDVTXHWHQKDPSDUWLFLSDGRGHWDLVGHFLV}HVRXWHQKDPVHRPLWLGRTXDQGR
SRGHULDP HYLWDU RV SUHMXt]RV GHODV DGYLQGRV 'HVVD IRUPD YHULILFDVH VHU DEUDQJHQWH D
UHVSRQVDELOL]DomRFULPLQDOSRUGDQRVDPELHQWDLVKDYHQGRDSRVVLELOLGDGHGHSHODSUiWLFDGHXPD~QLFD
FRQGXWDSUHYLVWDFRPRFULPLQRVDVHUHPUHVSRQVDELOL]DGRVGLYHUVRVVXMHLWRVLQFOXVLYHDGPLQLVWUDGRUHV
$GHPDLVUHIHULGDOHLSUHYrDSRVVLELOLGDGHGHGHVFRQVLGHUDomRGDSHUVRQDOLGDGHMXUtGLFDGDFDXVDGRUD
GR GDQR DPELHQWDO VHPSUH TXH HVVD IRU REVWiFXOR DR UHVVDUFLPHQWR GRV SUHMXt]RV FDXVDGRV j
TXDOLGDGHGRPHLRDPELHQWH
-iD/HL)HGHUDOQGHGHDJRVWRGHLQVWLWXLXD3ROtWLFD1DFLRQDOGH5HVtGXRV6yOLGRV
3156 SDUDYLDELOL]DUDJHVWmRLQWHJUDGDHRJHUHQFLDPHQWRDPELHQWDOPHQWHDGHTXDGRGHUHVtGXRV
VyOLGRV $ FRQWUDWDomR GH WHUFHLURV SDUD UHDOL]DomR GH TXDLVTXHU GDV HWDSDV GH JHUHQFLDPHQWR GRV
UHVtGXRVVyOLGRVJHUDGRVSHOD&RPSDQKLDQmRDH[LPHGHUHVSRQVDELOLGDGHVREUHWXGRQDHVIHUDFLYLO
GHYHUGHUHSDUDUHLQGHQL]DU FDVRHVVHVSUHVWDGRUHVGHVHUYLoRFDXVHPGDQRVDRPHLRDPELHQWH
HRXDWHUFHLURVQRH[HUFtFLRGHVXDVDWLYLGDGHV
$ LQREVHUYkQFLD GDV UHJUDV GH JHUHQFLDPHQWR GH UHVtGXRV SHOD SUySULD &RPSDQKLD GH TXDOTXHU
QDWXUH]DLQFOXVLYHDHYHQWXDODXVrQFLDGHHODERUDomRHGHLPSOHPHQWDomRGH3ODQRGH*HUHQFLDPHQWR
GH5HVtGXRV6yOLGRV 3*56 SRGHH[SRUD&RPSDQKLDDVDQo}HVDGPLQLVWUDWLYDVFLYLVHFULPLQDLV
$QRVVDUHVSRQVDELOL]DomRSRULQIUDo}HVGDQRVHFULPHVDPELHQWDLVSRGHUiDIHWDUDGYHUVDPHQWHQRVVD
LPDJHPRSHUDo}HVHVLWXDomRILQDQFHLUD
$LQGD R 0LQLVWpULR 3~EOLFR H yUJmRV UHJXODWyULRV SRGHUmR ILVFDOL]DU H LQVWDXUDU SURFHGLPHQWRV
DGPLQLVWUDWLYRV SDUD DSXUDomR GH HYHQWXDLV LUUHJXODULGDGHV TXH SRVVDP VHU DWULEXtGRV jV QRVVDV
DWLYLGDGHV 1HVVHV FDVRV SRGHUmR VHU FHOHEUDGRV 7HUPRV GH $MXVWDPHQWR GH &RQGXWD 7$&  RX
7HUPRVGH&RPSURPLVVRV 7& HQWUHD&RPSDQKLDHDVUHVSHFWLYDVDXWRULGDGHVFRPDVVXQomRGH
REULJDo}HV HVSHFtILFDV TXH SRGHP DFDUUHWDU QR GHVHPEROVR GH YDORUHV DGLFLRQDLV SHOD&RPSDQKLD
SDUDFXPSULPHQWRGHWDLVREULJDo}HV3RUSRVVXLUQDWXUH]DGHWtWXORH[HFXWLYRH[WUDMXGLFLDOVHYHULILFDGR
R GHVFXPSULPHQWR WRWDO RX SDUFLDO GRV WHUPRV FRQYHQFLRQDGRV HP UHIHULGRV LQVWUXPHQWRV GH
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FRPSURPLVVR SRGHPRV ILFDU VXMHLWRV D ULVFRV H SHQDOLGDGHV WDLV FRPR R SDJDPHQWR GH PXOWDV
H[HFXomRGRWtWXORHDLQGDMXGLFLDOL]DomRGHGHVDFRUGRVSHUDQWHR3RGHU-XGLFLiULR
1mRSRGHPRVJDUDQWLUTXHHVVDVOHLVHUHJXODPHQWDo}HVQmRVHWRUQDUmRPDLVUtJLGDVH[LJLQGRTXH
DXPHQWHPRVGHIRUPDVLJQLILFDWLYDQRVVRVLQYHVWLPHQWRVDILPGHFXPSULORV&DVRLVVRRFRUUDSRGHUi
KDYHUUHGXomRGRVUHFXUVRVGLVSRQtYHLVSDUDRXWURVLQYHVWLPHQWRVRTXHSRGHUiSRUVXDYH]LPSDFWDU
RVQRVVRVUHVXOWDGRVGHIRUPDVLJQLILFDWLYD
A eventual não obtenção, não renovação tempestiva ou cancelamento de licenças ambientais,
registros, outorgas, autorizações, aprovações e anuências de natureza ambiental podem afetar
significativamente os nossos resultados e imagem.
'LILFXOGDGHVQDREWHQomRRXDIDOKDHPREWHUDVOLFHQoDVUHJLVWURVRXWRUJDVDXWRUL]Do}HVDSURYDo}HV
HDQXrQFLDVQHFHVViULDVSRGHPDWUDVDURXLPSHGLURSOHQRIXQFLRQDPHQWRGHQRVVDVDWLYLGDGHV$IDOWD
HP UD]mR GD QmR REWHQomR QmR UHQRYDomR WHPSHVWLYD RXFDQFHODPHQWR  GH TXDOTXHU OLFHQoD RX R
GHVFXPSULPHQWR SDUFLDO RX WRWDO GRV UHJXODPHQWRV H FRQGLFLRQDQWHV WpFQLFRV DPELHQWDLV SRGHP
DFDUUHWDU HP HIHLWR DGYHUVR SDUD QRVVDV DWLYLGDGHV EHP FRPR QD LPSRVLomR GH SHQDOLGDGHV QDV
HVIHUDVDGPLQLVWUDWLYDHFULPLQDOVHPSUHMXt]RGDUHSDUDomRGHGDQRVQDHVIHUDFLYLOVLWXDo}HVHPTXH
RVQRVVRVUHVXOWDGRVHLPDJHPSRGHUmRVHUDGYHUVDPHQWHDIHWDGRV$&RPSDQKLDQmRSRGHJDUDQWLU
TXHGHWpPRXTXHLUiGHWHUWRGDVDVOLFHQoDVDPELHQWDLVDSOLFiYHLVjVDWLYLGDGHVTXHH[HUFH
$GLFLRQDOPHQWHQRWRFDQWHjVLQVWDODo}HVItVLFDVQHFHVViULDVjVQRVVDVDWLYLGDGHV VHMDPSRQWRVGH
DWHQGLPHQWR SRQWRV GH SUHVHQoD RX GDWD FHQWHUV  TXDOTXHU LQWHUUXSomR VLJQLILFDWLYD IHFKDPHQWR
SDUFLDORXWRWDORXPDXIXQFLRQDPHQWRGHYLGRDRJHUHQFLDPHQWRGHHYHQWXDLViUHDVFRQWDPLQDGDVRX
TXDOTXHU RXWUD UD]mR FRPR GHVDVWUHV QDWXUDLV LQFrQGLRV IDOKDV VLVWrPLFDV DFLGHQWHV RX RXWUDV
FDXVDV LPSUHYLVWDV SRGHP QRV LPSHGLU GH FRQWLQXDU SUHVWDQGR RV QRVVRV VHUYLoRV D GHWHUPLQDGRV
JUXSRVGHFOLHQWHVRTXHSRGHUiSRUVXDYH]HDGHSHQGHUGRYROXPHGHFOLHQWHVDIHWDGRVLPSDFWDU
RVQRVVRVUHVXOWDGRVGHIRUPDVLJQLILFDWLYD1HVVDVKLSyWHVHVRVUHVXOWDGRVILQDQFHLURVHRSHUDFLRQDLV
EHPFRPRDLPDJHPGD&RPSDQKLDSRGHUmRVHUDGYHUVDPHQWHDIHWDGRV
N

5LVFRV0DFURHFRQ{PLFRV

Pandemias, epidemias ou surtos de doenças infecciosas, como o COVID-19, podem levar a uma
maior volatilidade no mercado de capitais global e resultar em pressão adversa sobre a
economia mundial, incluindo a economia brasileira, impactando o mercado de negociação das
ações de nossa emissão.
3DQGHPLDVHSLGHPLDVRXVXUWRVGHGRHQoDVLQIHFFLRVDVSRGHPWHUXPHIHLWRDGYHUVRQRPHUFDGRH
HFRQRPLDJOREDO+LVWRULFDPHQWHDOJXPDVHSLGHPLDVHVXUWRVUHJLRQDLVRXJOREDLVFRPR]LNDYtUXV
YtUXV HEROD YtUXV +1 SRSXODUPHQWH FRQKHFLGD FRPR JULSH DYLiULD  D IHEUH DIWRVD YtUXV +1
LQIOXHQ]D $ SRSXODUPHQWH FRQKHFLGD FRPR JULSH VXtQD  D VtQGURPH UHVSLUDWyULD GR RULHQWH PpGLR
0(56 HDVtQGURPHUHVSLUDWyULDDJXGDJUDYH 6$56 DIHWDUDPGHWHUPLQDGRVVHWRUHVGDHFRQRPLD
GRVSDtVHVHPTXHHVVDVGRHQoDVVHSURSDJDUDP
(PGHPDUoRGHD206GHFODURXDSDQGHPLDGD&29,'GRHQoDFDXVDGDSRUXPQRYR
FRURQDYtUXV 6$56&RY  TXH GHVHQFDGHRX VHYHUDV PHGLGDV SRU DXWRULGDGHV JRYHUQDPHQWDLV DR
UHGRUGRPXQGRFRPRREMHWLYRGHFRQWURODUVXDGLVVHPLQDomRLQFOXLQGRUHVWULomRDRIOX[RGHSHVVRDV
FRP OLPLWDo}HV D YLDJHQV XWLOL]DomR GH WUDQVSRUWHV S~EOLFRV TXDUHQWHQDV H lockdowns IHFKDPHQWR
SURORQJDGR GH HVWDEHOHFLPHQWRV FRPHUFLDLV LQWHUUXSo}HV QD FDGHLD GH VXSULPHQWRV H UHGXomR GH
FRQVXPR GH XPD PDQHLUD JHUDO 1R %UDVLO DOJXQV HVWDGRV H FLGDGHV VHJXLUDP HVVDV SURYLGrQFLDV
DGRWDQGRPHGLGDVSDUDLPSHGLURXUHWDUGDUDSURSDJDomRGDGRHQoDFRPRUHVWULomRjFLUFXODomRHR
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LVRODPHQWRVRFLDOTXHUHVXOWDUDPQRIHFKDPHQWRGHSDUTXHVVKRSSLQJFHQWHUVUHVWDXUDQWHVHRXWURV
HVWDEHOHFLPHQWRVFRPHUFLDLVHHVSDoRVS~EOLFRV
(VVDV PHGLGDV DOLDGDV jV LQFHUWH]DV SURYRFDGDV SHOD SDQGHPLD GD &29,' WLYHUDP XP LPSDFWR
DGYHUVR QD HFRQRPLD H QR PHUFDGR GH FDSLWDLV JOREDO LQFOXLQGR R %UDVLO LQFOXVLYH FDXVDQGR VHLV
SDUDOLVDo}HV circuit-breakers GDVQHJRFLDo}HVQD%HPRLWRSUHJ}HVDRORQJRGRPrVGHPDUoRGH
 $ FRWDomR GD PDLRULD GRV DWLYRV QHJRFLDGRV QD % IRL DGYHUVDPHQWH DIHWDGD HP UD]mR GD
SDQGHPLDGD&29,',PSDFWRVVHPHOKDQWHVDHVVHVSRGHPYROWDUDRFRUUHUSURYRFDQGRRVFLODomR
GRVDWLYRVQHJRFLDGRVQD%
$GLFLRQDOPHQWHTXDOTXHUPXGDQoDPDWHULDOQDHFRQRPLDHQRPHUFDGRGHFDSLWDLVJOREDOLQFOXLQGRR
%UDVLOSRGHGLPLQXLURLQWHUHVVHGHLQYHVWLGRUHVHPDWLYRVEUDVLOHLURVLQFOXLQGRDVDo}HVRUGLQiULDVGH
QRVVDHPLVVmRRTXHSRGHDIHWDUDGYHUVDPHQWHRSUHoRGHPHUFDGRGHQRVVRVYDORUHVPRELOLiULRV
DOpPGHGLILFXOWDUQRVVRDFHVVRDRPHUFDGRGHFDSLWDLVHILQDQFLDPHQWRGHQRVVDVRSHUDo}HVLQFOXVLYH
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 nossos negócios e resultado operacional.
$JOREDOL]DomRGRVPHUFDGRVGHFDSLWDLVDXPHQWRXDVYXOQHUDELOLGDGHVGRVSDtVHVDHYHQWRVDGYHUVRV
2 %UDVLO SHUPDQHFH YXOQHUiYHO D IOXWXDo}HV ILQDQFHLUDV H HFRQ{PLFDV LQWHUQDFLRQDLV LQFOXVLYH FRP
UHODomRDSDtVHVGD$PpULFD/DWLQDHSDtVHVGHPHUFDGRVHPHUJHQWHV
$VUHFHQWHVHFRQWtQXDVUHFHVV}HVHFULVHVHPGHWHUPLQDGRVSDtVHVHXURSHXVHUHGXo}HVQDWD[DGH
FUHVFLPHQWRQDHFRQRPLDFKLQHVDDIHWDPDHFRQRPLDEUDVLOHLUDGHPXLWDVIRUPDVJHUDQGRLQFOXVLYH
XPD UHWUDomR QRV IOX[RV FRPHUFLDLV H GH FDSLWDO H XPD UHGXomR QRV SUHoRV GH FRPPRGLWLHV R TXH
LPSDFWDDFHUWH]DGRLQYHVWLGRUHDFRQILDQoDGRFRQVXPLGRU
$GLFLRQDOPHQWHFULVHVHPRXWURVSDtVHVHPHUJHQWHVSRGHPGLPLQXLURLQWHUHVVHGRVLQYHVWLGRUHVHP
YDORUHV PRELOLiULRV EUDVLOHLURV LQFOXLQGR RV QRVVRV R TXH SRGH DIHWDU DGYHUVDPHQWH R SUHoR GH
PHUFDGRGDVQRVVDVDo}HV
$RFRUUrQFLDGHHIHLWRVQHJDWLYRVFRPRRVPHQFLRQDGRVDFLPDSRGHOHYDUjGHWHULRUDomRGDVFRQGLo}HV
PDFURHFRQ{PLFDVQR%UDVLOHRVLPSDFWRVGHFRUUHQWHVFRPRRFRPSURPHWLPHQWRGDFDSDFLGDGHGH
SDJDPHQWRGHFOLHQWHVGRVLVWHPDEDQFiULRWHULDPLPSDFWRGLUHWRVREUHRQRVVRQHJyFLROLPLWDQGRD
QRVVDFDSDFLGDGHGHDWLQJLUPHWDV
A crise econômica e política no Brasil pode ter um efeito adverso relevante sobre nossos
negócios, operações e condição financeira, bem como o preço de negociação de nossas ações.
2DPELHQWHSROtWLFRQR%UDVLOLQIOXHQFLRXHFRQWLQXDDLQIOXHQFLDURGHVHPSHQKRGDHFRQRPLDGRSDtV
$VFULVHVSROtWLFDVDIHWDUDPHFRQWLQXDPDIHWDQGRDFRQILDQoDGRVLQYHVWLGRUHVHGRS~EOLFRHPJHUDO
SRGHQGR UHVXOWDU HP GHVDFHOHUDomR HFRQ{PLFD H DXPHQWR GD YRODWLOLGDGH GRV YDORUHV PRELOLiULRV
HPLWLGRVSHODVHPSUHVDVEUDVLOHLUDV
1RV ~OWLPRV DQRV R PHUFDGR EUDVLOHLUR HQIUHQWRX XP DXPHQWR GD YRODWLOLGDGH GHYLGR jV LQFHUWH]DV
UHODFLRQDGDVDHVFkQGDORVGHFRUUXSomRRVTXDLVFRQWLQXDPVHQGRLQYHVWLJDGRVSHOR0LQLVWpULR3~EOLFR
)HGHUDOQDV2SHUDo}HVLava JatoZelotesGreenfieldEficiênciaGHQWUHRXWUDVHDRLPSDFWRGHVVHV
HVFkQGDORVVREUHDHFRQRPLDHDPELHQWHSROtWLFREUDVLOHLUR0HPEURVGR*RYHUQR)HGHUDOHGR3RGHU
/HJLVODWLYRH([HFXWLYREHPFRPRDOWRVH[HFXWLYRVGHJUDQGHVHPSUHVDVIRUDPSUHVRVRXHVWmRVHQGR
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SURFHVVDGRVRXLQYHVWLJDGRVSHORFULPHGHFRUUXSomRGHQWUHRXWURVFULPHVTXHHQYROYHPRSDJDPHQWR
GHSURSLQD
1mRVHSRGHJDUDQWLUTXHTXDOTXHUSHVVRDTXHGLUHWDRXLQGLUHWDPHQWHHVWHMDYLQFXODGDDQyVVHMD
IXQFLRQiULRGLUHWRUFRQVHOKHLURIRUQHFHGRUSUHVWDGRUGHVHUYLoRVRXVXEFRQWUDWDGRQmRHVWiRXHVWDUi
HQYROYLGDLQYHVWLJDo}HVVLPLODUHVjVPHQFLRQDGDVDFLPDRTXHSRGHULDDIHWDUQHJDWLYDPHQWHDQRVVD
LPDJHPHUHSXWDomR
2UHVXOWDGRGHTXDLVTXHUUHIHULGDVLQYHVWLJDo}HVpLQFHUWRPDVJHUDLPSDFWRQHJDWLYRQDLPDJHPH
UHSXWDomRGDVHPSUHVDVHQYROYLGDVEHPFRPRQDHFRQRPLDEUDVLOHLUD1mRSRGHPRVSUHYHUVHDV
LQYHVWLJDo}HV UHVXOWDUmR HP PDLV LQVWDELOLGDGH SROtWLFD H HFRQ{PLFD RX VH KDYHUi QRYDV DOHJDo}HV
FRQWUD IXQFLRQiULRV H H[HFXWLYRV GR JRYHUQR RX FRPSDQKLDV SULYDGDV QR IXWXUR $OpP GLVVR QmR
SRGHPRVSUHYHURUHVXOWDGRGHVVDVLQYHVWLJDo}HVQHPVHXVHIHLWRVVREUHDHFRQRPLDEUDVLOHLUDVREUH
RPHUFDGRDFLRQiULREUDVLOHLURHRXVREUHRVQRVVRVQHJyFLRV
'HVWD IRUPD QmR SRGHPRV HVWLPDU FRPSOHWDPHQWH R LPSDFWR GRV GHVHQYROYLPHQWRV SROtWLFRV H
PDFURHFRQ{PLFRVEUDVLOHLURVHJOREDLVHPQRVVRVQHJyFLRV$OpPGLVVRLQVWDELOLGDGHVHFRQ{PLFDVH
SROtWLFDVSRGHPOHYDUDXPDSHUFHSomRQHJDWLYDGDHFRQRPLDEUDVLOHLUDHDXPDPDLRUYRODWLOLGDGHQRV
PHUFDGRVGHYDORUHVPRELOLiULRVEUDVLOHLURVRTXHWDPEpPSRGHQRVDIHWDUDGYHUVDPHQWHDVVLPFRPR
DRV QRVVRV YDORUHV PRELOLiULRV 4XDOTXHU LQVWDELOLGDGH HFRQ{PLFD FRQWLQXDGD H LQFHUWH]D SROtWLFD
WDPEpPSRGHPDIHWDUDGYHUVDPHQWHRVQRVVRVQHJyFLRV
A inflação e as medidas do Governo Federal para controlar a inflação, inclusive aumentando as
taxas de juros, podem contribuir para a incerteza econômica no Brasil e nos afetar de maneira
adversa.
2%UDVLOH[SHULPHQWRXQRSDVVDGRWD[DVGHLQIODomRH[WUHPDPHQWHDOWDVHHPFRQVHTXrQFLDVHJXLX
SROtWLFDVPRQHWiULDVTXHFRQWULEXtUDPSDUDXPDGDVPDLRUHVWD[DVGHMXURVUHDOGRPXQGR$LQIODomR
HDVPHGLGDVGR*RYHUQR)HGHUDOSDUDFRPEDWrODSRGHPWHUHIHLWRVVLJQLILFDWLYRVVREUHDHFRQRPLD
EUDVLOHLUDHRVQRVVRVQHJyFLRV3ROtWLFDVPRQHWiULDVUtJLGDVFRPDOWDVWD[DVGHMXURVHDOWDVH[LJrQFLDV
GHGHSyVLWRVFRPSXOVyULRVSRGHPUHVWULQJLURFUHVFLPHQWRGR%UDVLOHDGLVSRQLELOLGDGHGHFUpGLWR3RU
RXWURODGRSROtWLFDVPDLVEUDQGDVGRJRYHUQRHGR%DQFR&HQWUDOHTXHGDVQDVWD[DVGHMXURVSRGHP
GHVHQFDGHDU DXPHQWRV GD LQIODomR H FRQVHTXHQWHPHQWH D YRODWLOLGDGH GR FUHVFLPHQWR H D
QHFHVVLGDGHGHDXPHQWRVUHSHQWLQRVHVLJQLILFDWLYRVGDWD[DGHMXURV
&RPRUHVXOWDGRGHVVDVPHGLGDVDWD[DEiVLFDGHMXURVQR%UDVLOWHPIOXWXDGRVLJQLILFDWLYDPHQWH$
WD[DGHLQIODomREUDVLOHLUDVHJXQGRRËQGLFH1DFLRQDOGH3UHoRVDR&RQVXPLGRU,3&$PHGLGRSHOR
,%*( SDUD RV H[HUFtFLRV ILQGRV HPGH GH]HPEUR GH   H IRL GH   H
UHVSHFWLYDPHQWH'DPHVPDIRUPDHQWUHGHGH]HPEURGHHGHGH]HPEURGH
DWD[DGHMXURVHVWDEHOHFLGDSHOR6LVWHPD(VSHFLDOGH/LTXLGDomRH&XVWyGLDRX6(/,&YDULRXHQWUH
HDRDQR
$V SUHVV}HV LQIODFLRQiULDV SRGHP UHVXOWDU HP LQWHUYHQo}HV JRYHUQDPHQWDLV QD HFRQRPLD LQFOXLQGR
SROtWLFDVTXHSRGHPDIHWDUDGYHUVDPHQWHRGHVHPSHQKRJHUDOGDHFRQRPLDEUDVLOHLUDRTXHSRGHULD
SRUVXDYH]DIHWDUDGYHUVDPHQWHRSHUDo}HVHRSUHoRGHQHJRFLDomRGRVYDORUHVPRELOLiULRVGHQRVVD
HPLVVmR $ LQIODomR DV PHGLGDV SDUD FRQWHU D LQIODomR H D HVSHFXODomR VREUH PHGLGDV SRWHQFLDLV
WDPEpP SRGHP FRQWULEXLU SDUD XPD LQFHUWH]D VLJQLILFDWLYD HP UHODomR j HFRQRPLD EUDVLOHLUD H
HQIUDTXHFHU D FRQILDQoD GRV LQYHVWLGRUHV R TXH SRGH DIHWDU D QRVVD FDSDFLGDGH GH DFHVVR DR
ILQDQFLDPHQWRLQFOXLQGRRDFHVVRDRVPHUFDGRVGHFDSLWDLVLQWHUQDFLRQDLV
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0HGLGDVIXWXUDVGR*RYHUQR)HGHUDOLQFOXLQGRUHGXo}HVQDVWD[DVGHMXURVLQWHUYHQomRQRPHUFDGR
GH FkPELR H Do}HV SDUD DMXVWDU RX IL[DU R YDORU GR UHDO SRGHP GHVHQFDGHDU DXPHQWRV QD LQIODomR
DIHWDQGRDGYHUVDPHQWHRGHVHPSHQKRJHUDOGDHFRQRPLDEUDVLOHLUD
$ LQIODomR WDPEpP SRGH DXPHQWDU RV QRVVRV FXVWRV H GHVSHVDV H SRGHPRV QmR VHU FDSD]HV GH
WUDQVIHULU WDLV FXVWRV DRV FOLHQWHV UHGX]LQGR QRVVDV PDUJHQV GH OXFUR H OXFUR OtTXLGR $OpP GLVVR
tQGLFHV LQIODFLRQiULRV HOHYDGRV JHUDOPHQWH DXPHQWDP DV WD[DV GH MXURV GRPpVWLFDV H SRUWDQWR R
VHUYLoRGDGtYLGDGDSDUFHODHPUHDLVGDQRVVDGtYLGDTXHpLQGH[DGDDWD[DVIOXWXDQWHVGHDFRUGR
FRP R &HUWLILFDGR GH 'HSyVLWR ,QWHUEDQFiULR  &', WDPEpP SRGH DXPHQWDU H FRP LVVR R QRVVR
UHVXOWDGR SRGH VHU DIHWDGR $ LQIODomR H VHXV HIHLWRV UHODFLRQDGRV jV WD[DV GH MXURV GRPpVWLFDV
SRGHULDPDLQGDUHGX]LUDOLTXLGH]QRVPHUFDGRVGHFDSLWDOHILQDQFHLURGRPpVWLFRVRTXHDIHWDULDD
FDSDFLGDGHGHUHILQDQFLDURQRVVRHQGLYLGDPHQWRQHVVHVPHUFDGRV$OpPGLVVRDLQIODomRWDPEpP
SRGH QRV DIHWDU LQGLUHWDPHQWH SRLV RV QRVVRV FOLHQWHV WDPEpP SRGHP VHU DIHWDGRV H WHU VXD
FDSDFLGDGHILQDQFHLUDUHGX]LGD2VQRVVRVFOLHQWHVHIRUQHFHGRUHVSRGHPVHUDIHWDGRVSRUDOWDVWD[DV
GHLQIODomRHWDLVHIHLWRVSRGHPDIHWDUDGYHUVDPHQWHRVQRVVRVQHJyFLRV
A desvalorização de condições econômicas e de mercado, em geral, ou a percepção de risco em
outros países, especialmente nos Estados Unidos e países de mercados emergentes, pode
afetar negativamente a economia brasileira e o preço de mercado de valores mobiliários
brasileiros.
2 SUHoR GH PHUFDGR GH YDORUHV PRELOLiULRV GH HPLVVRUHV EUDVLOHLURV p DIHWDGR SRU FRQGLo}HV
HFRQ{PLFDVHGHPHUFDGRHPRXWURVSDtVHVLQFOXLQGRRV(VWDGRV8QLGRV&KLQDSDtVHVHXURSHXV
EHP FRPR RXWURV SDtVHV ODWLQRDPHULFDQRV H GH PHUFDGRV HPHUJHQWHV (PERUD DV FRQGLo}HV
HFRQ{PLFDVQD(XURSDQD&KLQDHQRV(VWDGRV8QLGRVSRVVDPGLIHULUVLJQLILFDWLYDPHQWHGDVFRQGLo}HV
HFRQ{PLFDVGR%UDVLODVUHDo}HVGRVLQYHVWLGRUHVDDFRQWHFLPHQWRVQHVVHVRXWURVSDtVHVSRGHPWHU
XPHIHLWRDGYHUVRVREUHRSUHoRGHPHUFDGRGHYDORUHVPRELOLiULRVGHHPLVVRUHVEUDVLOHLURV2VSUHoRV
GDVDo}HVQHJRFLDGDVQD%6$±%UDVLO%ROVD%DOFmRSRUH[HPSORIRUDPKLVWRULFDPHQWHVHQVtYHLV
DIOXWXDo}HVQDVWD[DVGHMXURVQRV(VWDGRV8QLGRVEHPFRPRDYDULDo}HVGDVSULQFLSDLVEROVDVGRV
(VWDGRV8QLGRV$OpPGLVVRDVFULVHVHPRXWURVSDtVHVGHPHUFDGRVHPHUJHQWHVSRGHPGLPLQXLUR
LQWHUHVVHGHLQYHVWLGRUHVHPYDORUHVPRELOLiULRVGHHPLVVRUHVEUDVLOHLURVLQFOXLQGRDVDo}HVGHQRVVD
HPLVVmR 3RU H[HPSOR HP  D$UJHQWLQD DQXQFLRX TXH GHL[DULD GH HIHWXDU SDJDPHQWRV GH VXD
GtYLGDS~EOLFD$FULVHHFRQ{PLFDQD$UJHQWLQDDIHWRXQHJDWLYDPHQWHDSHUFHSomRGRVLQYHVWLGRUHVQRV
PHUFDGRVGHFDSLWDLVEUDVLOHLURSRUPXLWRVDQRV$VFULVHVHFRQ{PLFDVRXSROtWLFDVQD$PpULFD/DWLQD
RXHPRXWURVPHUFDGRVHPHUJHQWHVSRGHPVLJQLILFDWLYDPHQWHDIHWDUDSHUFHSomRGRVULVFRVLQHUHQWHV
DRLQYHVWLPHQWRQDUHJLmR,VVRSRGHUiSURGX]LUXPHIHLWRDGYHUVRQRYDORUGHPHUFDGRGRVYDORUHV
PRELOLiULRVGHHPSUHVDVFRPSDUFHODVXEVWDQFLDOGHVXDVRSHUDo}HVQD$UJHQWLQDHRX%UDVLO
(VVHVHYHQWRVSRGHPDIHWDUQHJDWLYDPHQWHRSUHoRGHPHUFDGRGDVQRVVDVDo}HVUHVWULQJLURQRVVR
DFHVVRDRVPHUFDGRVGHFDSLWDLVHFRPSURPHWHUDQRVVDFDSDFLGDGHGHILQDQFLDUDVQRVVDVRSHUDo}HV
QRIXWXURFRPWHUPRVIDYRUiYHLVRXLQGHSHQGHQWHPHQWHGRVWHUPRV
8PDHYHQWXDOUHFHVVmRHRXGHVDFHOHUDomRHFRQ{PLFDJOREDOHVSHFLDOPHQWHQRV(VWDGRV8QLGRVH
SDtVHV GH PHUFDGRV HPHUJHQWHV LQFOXVLYH HP GHFRUUrQFLD GRV HIHLWRV GD SDQGHPLD GD &29,'
SRGHDIHWDUQHJDWLYDPHQWHDHFRQRPLDEUDVLOHLUDHSRUVXDYH]OHYDUDXPDPHQRUDWLYLGDGHFRPHUFLDO
HGHFRQVXPREHPFRPRDXPDXPHQWRHPQRVVDVSHUGDVHSURYLV}HVSDUDGHYHGRUHVGXYLGRVRV6H
DV FRQGLo}HV HFRQ{PLFDV QR %UDVLO SLRUDUHP GHYLGR HQWUH RXWURV IDWRUHV j UHGXomR GR QtYHO GH
DWLYLGDGHHFRQ{PLFDjGHVYDORUL]DomRGR5HDOjLQIODomRRXDRDXPHQWRGDWD[DGRPpVWLFDGHMXURV
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RX DR DXPHQWR GR QtYHO GH GHVHPSUHJR XP PDLRU SHUFHQWXDO GH QRVVRV FOLHQWHV SRGH VH WRUQDU
LQDGLPSOHQWHFDXVDQGRHIHLWRUHOHYDQWHDGYHUVRHPQRVVRVQHJyFLRV
1mRVyDHFRQRPLDEUDVLOHLUDPDVWDPEpPDGHRXWURVSDtVHVSRGHVHUDIHWDGDGHIRUPDJHUDOSHOD
YDULDomR GDV FRQGLo}HV HFRQ{PLFDV GR PHUFDGR LQWHUQDFLRQDO H QRWDGDPHQWH SHOD FRQMXQWXUD
HFRQ{PLFDGRV(VWDGRV8QLGRV&KLQDSDtVHVHXURSHXVEHPFRPRRXWURVSDtVHVODWLQRDPHULFDQRV
$LQGDHYHQWXDLVUHGXo}HVQDRIHUWDGHFUpGLWRHDGHWHULRUDomRGDVFRQGLo}HVHFRQ{PLFDVHPRXWURV
SDtVHV HP DOJXPD PHGLGD SUHMXGLFDU RV SUHoRV GH PHUFDGR GRV YDORUHV PRELOLiULRV EUDVLOHLURV GH
PDQHLUDJHUDOLQFOXVLYHGDVDo}HVGHQRVVDHPLVVmR$GLFLRQDOPHQWHRULVFRGHGHIDXOWGHSDtVHVHP
FULVH ILQDQFHLUD GHSHQGHQGR GDV FLUFXQVWkQFLDV SRGH UHGX]LU D FRQILDQoD GRV LQYHVWLGRUHV
LQWHUQDFLRQDLVHWUD]HUYRODWLOLGDGHSDUDRVPHUFDGRV1DPHGLGDHPTXHSUREOHPDVHFRQ{PLFRVHP
SDtVHVGHPHUFDGRVHPHUJHQWHVRXHPRXWURVOXJDUHVDIHWHPR%UDVLOQHJDWLYDPHQWHRQRVVRQHJyFLR
HRSUHoRGHPHUFDGRGDVQRVVDVDo}HVRUGLQiULDVWDPEpPSRGHPVHUDIHWDGRVQHJDWLYDPHQWH
$ GLPLQXLomR GR LQYHVWLPHQWR HVWUDQJHLUR QR %UDVLO SRGH DIHWDU QHJDWLYDPHQWH R FUHVFLPHQWR H D
OLTXLGH] QD HFRQRPLD EUDVLOHLUD TXH SRU VXD YH] SRGH WHU XP LPSDFWR QHJDWLYR VREUH RV QRVVRV
QHJyFLRV
$LQWHUUXSomRRXYRODWLOLGDGHQRVPHUFDGRVILQDQFHLURVJOREDLVSRGHDXPHQWDUDLQGDPDLVRVHIHLWRV
QHJDWLYRVVREUHRFHQiULRHFRQ{PLFRHILQDQFHLURQR%UDVLORTXHSRGHWHUXPHIHLWRDGYHUVRUHOHYDQWH
VREUHQyV
$OpPGLVVRQHVWHLQtFLRGH-RH%LGHQWRPRXSRVVHFRPRQRYRSUHVLGHQWHGRV(VWDGRV8QLGRV
1mRSRGHPRVSUHYHURVHIHLWRVGHVXDVSROtWLFDV23UHVLGHQWHGRV(VWDGRV8QLGRVWHPFRQVLGHUiYHO
SRGHUQDGHWHUPLQDomRGHSROtWLFDVHDo}HVJRYHUQDPHQWDLVTXHSRGHPWHUXPHIHLWRPDWHULDODGYHUVR
QDHFRQRPLDJOREDOHQDHVWDELOLGDGHSROtWLFDJOREDO1mRSRGHPRVJDUDQWLUTXHRQRYRJRYHUQRDGRWDUi
SROtWLFDV GHVWLQDGDV D SURPRYHU D HVWDELOLGDGH PDFURHFRQ{PLFD D GLVFLSOLQD ILVFDO H R LQYHVWLPHQWR
GRPpVWLFRHHVWUDQJHLURRTXHSRGHWHUXPHIHLWRDGYHUVRVLJQLILFDWLYRQRVPHUFDGRVILQDQFHLURVHGH
YDORUHVPRELOLiULRVQR%UDVLOHPHPSUHVDVEUDVLOHLUDVLQFOXLQGRDQRVVD&RPSDQKLDHQRVYDORUHV
PRELOLiULRVGHHPLVVRUHVEUDVLOHLURV
O mercado de negociação ativo e líquido para as nossas ações poderá não se desenvolver,
limitando a capacidade de nossos acionistas venderem as ações pelo preço e no momento
desejados.
2PHUFDGREUDVLOHLURpVXEVWDQFLDOPHQWHPHQRUPHQRVOtTXLGRHSRWHQFLDOPHQWHPDLVYROiWLOTXHRV
PHUFDGRV GH Do}HV QRV (VWDGRV 8QLGRV H HP RXWURV SDtVHV GHVHQYROYLGRV 2V LQYHVWLPHQWRV HP
YDORUHVPRELOLiULRVQHJRFLDGRVQRPHUFDGREUDVLOHLURHVWmRVXMHLWRVDGHWHUPLQDGRVULVFRVWDLVFRPR
PXGDQoDV QRV DPELHQWHV UHJXODWyULR ILVFDO VRFLDO HFRQ{PLFR H SROtWLFR ORFDO H JOREDO (VVDV
FDUDFWHUtVWLFDV GH PHUFDGR SRGHUmR DIHWDU R SUHoR H OLTXLGH] GH QRVVDV Do}HV H OLPLWDU
VLJQLILFDWLYDPHQWHDFDSDFLGDGHGRVWLWXODUHVGDVDo}HVGHQRVVDHPLVVmRGHYHQGrODVDRSUHoRHQDV
GDWDVGHVHMDGRV2YDORUGHPHUFDGRGHQRVVDVDo}HVSRGHUiWDPEpPYDULDUVLJQLILFDWLYDPHQWHSRU
GLYHUVDVUD]}HVLQFOXLQGRRV)DWRUHVGH5LVFRDSUHVHQWDGRVQHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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O Governo Federal exerceu e continua a exercer influência significativa sobre a economia
brasileira. Essa influência, bem como a conjuntura econômica e a política brasileira, podem a
causar um efeito adverso relevante nas nossas atividades, nos nossos resultados operacionais
e mesmo no preço das nossas ações.
$HFRQRPLDEUDVLOHLUDpFDUDFWHUL]DGDSRULQWHUYHQo}HVGR*RYHUQR)HGHUDOHSHODRFRUUrQFLDGHFLFORV
HFRQ{PLFRV LQVWiYHLV 2 *RYHUQR )HGHUDO IUHTXHQWHPHQWH LQWHUYpP QD HFRQRPLD GR 3DtV H
RFDVLRQDOPHQWHSURPRYHPRGLILFDo}HVVLJQLILFDWLYDVHPVXDVSROtWLFDVHQRUPDVPRQHWiULDVILVFDLV
FUHGLWtFLDVHWDULIiULDV$VPHGLGDVWRPDGDVSHOR*RYHUQR)HGHUDOSDUDFRQWURODUDLQIODomRDOpPGH
RXWUDVSROtWLFDVHQRUPDVIUHTXHQWHPHQWHLPSOLFDPDXPHQWRGDVWD[DVGHMXURVPXGDQoDGDVSROtWLFDV
ILVFDLVFRQWUROHGHVDOiULRVHSUHoRVEORTXHLRDRDFHVVRDFRQWDVEDQFiULDVGHVYDORUL]DomRFDPELDO
FRQWUROH GH FDSLWDO H OLPLWDomR jV LPSRUWDo}HV GHQWUH RXWUDV PHGLGDV $V DWLYLGDGHV D VLWXDomR
ILQDQFHLUD R UHVXOWDGR RSHUDFLRQDO H R SUHoR GH PHUFDGR GDV QRVVDV Do}HV SRGHP YLU D VHU
SUHMXGLFDGRVGHPDQHLUDUHOHYDQWHSRUPRGLILFDo}HVQDVSROtWLFDVRXQRUPDVTXHHQYROYDPRXDIHWHP
FHUWRVIDWRUHVWDLVFRPR
•

H[SDQVmR RX UHWUDomR GD HFRQRPLD EUDVLOHLUD FRQIRUPH PHGLGD SRU WD[DV GH
FUHVFLPHQWRGR3,%

•

LQIODomR

•

SROtWLFDILVFDOHPRQHWiULD

•

SROtWLFDVVDQLWiULDV LQFOXLQGRSUiWLFDVDGRWDGDVHPUHODomRDDWXDOSDQGHPLDGD&29,'
 

•

GLVSRQLELOLGDGHGHFUpGLWR

•

FRQWUROHGHLPSRUWDomR

•

WD[DVGHMXURV

•

IRUQHFLPHQWRGHHQHUJLDHOpWULFD

•

OLTXLGH]GRVPHUFDGRVILQDQFHLURVHGHFDSLWDLVGRPpVWLFRV

•

LQVWDELOLGDGHVRFLDOHSROtWLFD

•

PRYLPHQWRVGHWD[DVGHFkPELRHFRQWUROHFDPELDOH

•

RXWURV DFRQWHFLPHQWRV HFRQ{PLFRV SROtWLFRV GLSORPiWLFRV H VRFLDLV TXH YHQKDP D
RFRUUHUQR%UDVLORXTXHRDIHWHP

$ LQFHUWH]D TXDQWR j LPSOHPHQWDomR GH PXGDQoDV SRU SDUWH GR *RYHUQR )HGHUDO QDV SROtWLFDV RX
QRUPDV TXH YHQKDP D DIHWDU HVVHV H RXWURV IDWRUHV QR IXWXUR SRGH FRQWULEXLU SDUD D LQFHUWH]D
HFRQ{PLFDQR%UDVLODJUDYDGDSHORVLPSDFWRVGDSDQGHPLDGH&29,'QRDQRGHRTXHSRGH
SUHMXGLFDU DV QRVVDV DWLYLGDGHV H UHVXOWDGRV RSHUDFLRQDLV SRGHQGR LQFOXVLYH YLU D DIHWDU
DGYHUVDPHQWHRSUHoRGHQHJRFLDomRGHQRVVDVDo}HV
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$OpPGLVVRDHFRQRPLDEUDVLOHLUDIRLDIHWDGDSRUHYHQWRVSROtWLFRVUHFHQWHVTXHWDPEpPDIHWDUDPD
FRQILDQoD GRV LQYHVWLGRUHV H GR S~EOLFR HP JHUDO SUHMXGLFDQGR DVVLP R GHVHPSHQKR HFRQ{PLFR
EUDVLOHLUR$GLFLRQDOPHQWHTXDOTXHUIDOWDGHGHFLVmRGR*RYHUQR)HGHUDOSDUDLPSOHPHQWDUPXGDQoDV
HPFHUWDVSROtWLFDVRXUHJXODPHQWRVSRGHPFRQWULEXLUSDUDDLQFHUWH]DHFRQ{PLFDGRVLQYHVWLGRUHVHP
UHODomRDR%UDVLOHDXPHQWDUDYRODWLOLGDGHGRPHUFDGRRTXHSRGHFDXVDUXPHIHLWRDGYHUVRUHOHYDQWH
VREUHQyVHVREUHQRVVDVDo}HV
Qualquer degradação da classificação de crédito do Brasil (rating) pode afetar negativamente o
preço das nossas ações.
$ &RPSDQKLD SRGH VHU DGYHUVDPHQWH DIHWDGD SHOD SHUFHSomR GRV LQYHVWLGRUHV TXDQWR DRV ULVFRV
UHODFLRQDGRV j FODVVLILFDomR GH FUpGLWR GD GtYLGD VREHUDQD GR %UDVLO $V DJrQFLDV GH FODVVLILFDomR
DYDOLDP UHJXODUPHQWH R %UDVLO H VXDV FODVVLILFDo}HV VREHUDQDV TXH VH EDVHLDP HP XPD VpULH GH
IDWRUHV LQFOXLQGR WHQGrQFLDV PDFURHFRQ{PLFDV FRQGLo}HV ILVFDLV H RUoDPHQWiULDV PpWULFDV GH
FiOFXORVGHGtYLGDHDSHUVSHFWLYDGHPXGDQoDVHPTXDOTXHUGHVVHVIDWRUHV
(PVHWHPEURGHD6WDQGDUG 3RRU¶VLQLFLRXDUHYLVmRGDQRWDGHULVFRGHFUpGLWRVREHUDQRGR
%UDVLOUHEDL[DQGRDSDUDXPJUDXDEDL[RGRGHQRPLQDGRJUDXGHLQYHVWLPHQWRHGHVGHHQWmRR%UDVLO
YHPVRIUHQGRVXFHVVLYRVFRUWHVHPVXDQRWDSHODVWUrVSULQFLSDLVDJrQFLDVGHFODVVLILFDomRGHULVFR
QRPXQGR$SyVRUHEDL[DPHQWRDFLPDPHQFLRQDGRD6WDQGDUG 3RRU¶VUHGX]LXQRYDPHQWHDQRWDGH
ULVFRGHFUpGLWRGR%UDVLOGH%%SDUD%%HPDLVUHFHQWHPHQWHHPGHMDQHLURGHUHEDL[RXD
QRWDGHULVFRGHFUpGLWRVREHUDQRGR%UDVLOGH%%SDUD%%FRPSHUVSHFWLYDHVWiYHO PDQWHQGRDQRWD
UHEDL[DGD HP  GH GH]HPEUR GH   FLWDQGR R DWUDVR QD DSURYDomR GH PHGLGDV ILVFDLV TXH
UHHTXLOLEUHPDVFRQWDVS~EOLFDV
(PIHYHUHLURGHD0RRG\¶VUHEDL[RXDQRWDGHULVFRGHFUpGLWRGR%UDVLOSDUDXPJUDXDEDL[RGR
JUDXGHLQYHVWLPHQWRSDUD%DFRPXPDSHUVSHFWLYDQHJDWLYDDOWHUDGDHPDEULOGHSDUDXPD
SHUVSHFWLYDHVWiYHOHPDQWLGRHPPDLRGH
(PIHYHUHLURGHD)LWFKUHEDL[RXDQRWDGHULVFRGHFUpGLWRVREHUDQRGR%UDVLOSDUD%%QHJDWLYR
QRWDHVVDTXHIRLUHDILUPDGDHPDJRVWRGHFRPXPDSHUVSHFWLYDHVWiYHOFLWDQGRDVIUDTXH]DV
HVWUXWXUDLVQDVILQDQoDVS~EOLFDVDOWRHQGLYLGDPHQWRGRJRYHUQRIUDFDVSHUVSHFWLYDVGHFUHVFLPHQWR
DPELHQWHSROtWLFRHTXHVW}HVUHODFLRQDGDVjFRUUXSomR(PGHPDLRGHD)LWFKPDQWHYHDQRWD
GH ULVFR GH FUpGLWR VREHUDQR GR %UDVLO HP %% QHJDWLYR PDV UHYLVRX D SHUVSHFWLYD SDUD QHJDWLYD H
DSRQWRXTXHDUHYLVmRUHIOHWHDGHWHULRUDomRGDVSHUVSHFWLYDVHFRQ{PLFDVHILVFDLVGRSDtVHRVULVFRV
QHJDWLYRVWDQWRSRUFRQWDGDLQFHUWH]DSROtWLFDTXDQWRVREUHDGXUDomRHLQWHQVLGDGHGDSDQGHPLDGD
&29,'
$FODVVLILFDomRGHFUpGLWRVREHUDQDGR%UDVLODWXDOPHQWHpDYDOLDGDDEDL[RGRJUDXGHLQYHVWLPHQWR
SHODVWUrVSULQFLSDLVDJrQFLDVGHUDWLQJDFLPDPHQFLRQDGDV&RQVHTXHQWHPHQWHRVSUHoRVGRVWtWXORV
HPLWLGRVSRUHPSUHVDVEUDVLOHLUDVIRUDPDIHWDGRVQHJDWLYDPHQWH$FRQWLQXDomRRXRDJUDYDPHQWRGD
DWXDO UHFHVVmR EUDVLOHLUD H D FRQWtQXD LQFHUWH]D SROtWLFD HQWUH RXWURV IDWRUHV SRGHP OHYDU D QRYRV
UHEDL[DPHQWRV4XDOTXHUQRYDGHJUDGDomRGDVFODVVLILFDo}HVGHFUpGLWRVREHUDQRGR%UDVLOSRGHULD
DXPHQWDUDSHUFHSomRGHULVFRGRVLQYHVWLGRUHVHFRPRUHVXOWDGRDIHWDUQHJDWLYDPHQWHRSUHoRGDV
Do}HVRUGLQiULDVGD&RPSDQKLD
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Crises econômicas, sanitárias (incluindo o atual coronavírus – COVID-19, políticas, ambientais
ou qualquer outro tipo de crise que tenha o condão de impactar a economia brasileira poderão
afetar o poder aquisitivo da população, o que poderá resultar em uma diminuição do número de
vendas dos nossos produtos.
$FULVHILQDQFHLUDRULJLQDGDQRV(VWDGRV8QLGRVQRWHUFHLURWULPHVWUHGHSRUH[HPSORSURYRFRX
RDXPHQWRGRGyODUIUHQWHDRUHDODUHVWULomRGHFUpGLWRQRPHUFDGRLQWHUQRRDXPHQWRGDVWD[DVGH
GHVHPSUHJRRDXPHQWRGDLQDGLPSOrQFLDHFRQVHTXHQWHPHQWHDUHGXomRGRFRQVXPRQR%UDVLO1R
PHVPR VHQWLGR D FULVH SROtWLFRHFRQ{PLFD YLYHQFLDGD SHOR SDtV HQWUH  WHYH XP LPSDFWR
UHOHYDQWHQDVWD[DVGHGHVHPSUHJRGLPLQXLQGRRSRGHUDTXLVLWLYRGDSRSXODomRHFRQVHTXHQWHPHQWH
RFRQVXPRQRSDtV
5HFHQWHPHQWHDSDQGHPLDGD&29,'WHPSURYRFDGRLPSDFWRVHFRQ{PLFRVQHJDWLYRVJOREDLVTXH
DLQGDQmRFRQVHJXLPRVTXDQWLILFDU&RPRUHVXOWDGRGDSDQGHPLDDFUHGLWDVHTXHRSRGHUDTXLVLWLYR
GDSRSXODomREUDVLOHLUDUHGX]LUiRTXHSRGHUiSURYRFDUXPDUHGXomRQRFRQVXPRHLPSDFWDURYROXPH
GDVQRVVDVYHQGDV2LPSDFWRQRYROXPHGDVQRVVDVYHQGDVSRGHUiDIHWDUQHJDWLYDPHQWHRVQRVVRV
UHVXOWDGRVHDQRVVDVLWXDomRHFRQ{PLFD
A instabilidade da taxa de câmbio poderá ter efeito substancial negativo sobre a economia
brasileira e sobre a Companhia.
$PRHGDEUDVLOHLUDWHPVRIULGRIRUWHRVFLODomRFRPUHODomRDRGyODUHRXWUDVPRHGDVIRUWHVDRORQJR
GDV~OWLPDVTXDWURGpFDGDV(PGHPDUoRGHDWD[DGHFkPELRGRUHDOHPUHODomRDRGyODU
QRUWHDPHULFDQR IRL GH 5 SRU 86 'XUDQWH WRGR HVVH SHUtRGR R *RYHUQR )HGHUDO
LPSOHPHQWRX GLYHUVRV SODQRV HFRQ{PLFRV H XWLOL]RX GLYHUVDV SROtWLFDV FDPELDLV LQFOXLQGR
GHVYDORUL]Do}HVUHSHQWLQDVPLQLGHVYDORUL]Do}HVSHULyGLFDVVLVWHPDVGHPHUFDGRGHFkPELRIOXWXDQWH
FRQWUROHVFDPELDLVHPHUFDGRGHFkPELRGXSOR'HVGHR%UDVLODGRWRXXPVLVWHPDGHFkPELR
IOXWXDQWHFRPLQWHUYHQo}HVGR%DQFR&HQWUDOQDFRPSUDRXYHQGDGHPRHGDHVWUDQJHLUD'HWHPSRV
HPWHPSRVKRXYHIOXWXDo}HVVLJQLILFDWLYDVGDWD[DGHFkPELRHQWUHR5HDOHR'yODUHRXWUDVPRHGDV
1mRVHSRGHDVVHJXUDUTXHDGHVYDORUL]DomRRXDYDORUL]DomRGRUHDOIUHQWHDRGyODUHRXWUDVPRHGDV
QmRWHUiXPHIHLWRDGYHUVRSDUDDVQRVVDVDWLYLGDGHV
$GHVYDORUL]DomRGRUHDOSRGHFULDUSUHVV}HVLQIODFLRQiULDVDGLFLRQDLVQR%UDVLOHDFDUUHWDUDXPHQWRV
GDVWD[DVGHMXURVSRGHQGRDIHWDUGHPRGRQHJDWLYRDHFRQRPLDEUDVLOHLUDFRPRXPWRGRHRVQRVVRV
UHVXOWDGRV SRU FRQWD GD UHWUDomR QR FRQVXPR H GR DXPHQWR GRV QRVVRV FXVWRV 3RU RXWUR ODGR D
YDORUL]DomR GR UHDO SRGH OHYDU j GHWHULRUDomR GDV FRQWDV FRUUHQWHV GR SDtV H GD EDODQoD GH
SDJDPHQWRVEHPFRPRDXPHQIUDTXHFLPHQWRQRFUHVFLPHQWRGRSURGXWRLQWHUQREUXWRJHUDGRSHOD
H[SRUWDomR$&RPSDQKLDQmRH[HUFHTXDLVTXHULQIOXrQFLDVVREUHDSROtWLFDFDPELDODGRWDGDQR%UDVLO
HQHPGLVS}HGDFDSDFLGDGHGHSUHYrOD2QRVVRQHJyFLRDQRVVDVLWXDomRILQDQFHLUDRVUHVXOWDGRV
RSHUDFLRQDLV H DV QRVVDV SHUVSHFWLYDV SRGHUmR VHU DIHWDGRV QHJDWLYDPHQWH SRU PXGDQoDV HP WDLV
SROtWLFDVFDPELDLV
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'HVFULomRGRV3ULQFLSDLV5LVFRVGH0HUFDGR

,QIRUPDPRVTXHHPOLQKDFRPDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVSXEOLFDGDVHVWDPRVVXMHLWRVDRVULVFRV
GHPHUFDGRDEDL[RGHVFULWRVTXDQWLWDWLYDHTXDOLWDWLYDPHQWHSRURUGHPGHUHOHYkQFLDHVHPPLWLJDomR
RXRPLVVmRGHLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV
2VULVFRVGHPHUFDGRPDLVVLJQLILFDWLYRVDTXHHVWDPRVH[SRVWRVHVWmRUHODFLRQDGRV L jYRODWLOLGDGH
GDWD[DGHMXURVH LL jYRODWLOLGDGHGDWD[DGHFkPELRFRQIRUPHDVHJXLUGHWDOKDGRV+iDLQGDRXWURV
ULVFRVILQDQFHLURVDRVTXDLVHVWDPRVH[SRVWRVFRPRULVFRVGHFUpGLWRHULVFRVGHOLTXLGH]
(a)

Risco cambial

$&RPSDQKLDSRVVXLREULJDo}HVGHSDJDPHQWRVXMHLWRVjYDULDomRGHPRHGDHVWUDQJHLUDHTXHHVWmR
DSUHVHQWDGRVQRTXDGURDVHJXLUHPPLOKDUHVGHUHDLV

&RQVROLGDGR
2SHUDomR







9DULiYHO

9DORU

&HQiULR,

&HQiULR,,

&HQiULR,,,

GHULVFR

FRQWiELO

SURYiYHO 

 

 

86'

 

 

 

 









 

 

)RUQHFHGRUHVHVWUDQJHLURV
,QGH[DGRU 86' 
,PSDFWR QR UHVXOWDGR DQWHV GRV
LPSRVWRV
HPPLOKDUHVGHUHDLV





$&RPSDQKLDQmRSRVVXLSROtWLFDGHSURWHomRFDPELDOSDUDFRPSUDVGHPDWpULDVSULPDVLQVXPRVHP
PRHGDHVWUDQJHLUD
(b)

Risco de taxa de juros

$ &RPSDQKLD H VXDV FRQWURODGDV SRVVXHP HPSUpVWLPRV H ILQDQFLDPHQWRV FRQWUDWDGRV HP PRHGD
QDFLRQDO VXERUGLQDGRV j WD[D GH MXURV YLQFXODGD D LQGH[DGRUHV FRPR R &', EHP FRPR VDOGR GH
DTXLVLo}HVLPSRVWRVHWULEXWRVDSDJDUFRPMXURVjWD[D6HOLF2ULVFRLQHUHQWHDHVVHVSDVVLYRVVXUJH
HPUD]mRGDSRVVLELOLGDGHGHH[LVWLUHPIOXWXDo}HVQHVVDVWD[DVTXHSRVVDPLPSDFWDUVHXVIOX[RVGH
FDL[D
Análise de sensibilidade de taxa de juros
&RQIRUPHGLVSRVWRQR&3&,)56TXHDERUGDVREUHRV,QVWUXPHQWRV)LQDQFHLURV5HFRQKHFLPHQWR
0HQVXUDomR H (YLGHQFLDomR D &RPSDQKLD GHYH GLYXOJDU TXDGUR GHPRQVWUDWLYR GH DQiOLVH GH
VHQVLELOLGDGH SDUD RV ULVFRV GH PHUFDGR FRQVLGHUDGRV UHOHYDQWHV SHOD DGPLQLVWUDomR RULJLQDGR SRU
LQVWUXPHQWRV ILQDQFHLURV DR TXDO D &RPSDQKLD HVWHMD H[SRVWD QD GDWD GH HQFHUUDPHQWR GH FDGD
H[HUFtFLRLQFOXtGDVWRGDVDVRSHUDo}HVFRPLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURVGHULYDWLYRV
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Ativos financeiros
2VWtWXORVHYDORUHVPRELOLiULRVHVWmRFRQFHQWUDGRVHPLQYHVWLPHQWRVSyVIL[DGRVDWUHODGRVjYDULDomR
GR&',
Passivos financeiros (exposição por tipo de risco)
3DUDFiOFXORGDDQiOLVHGHVHQVLELOLGDGHDSURMHomRDQXDOGDVYDULiYHLVGHULVFRIRLIHLWDFRPEDVHQD
SURMHomRGHWD[DGHPHUFDGRGLVSRQLELOL]DGDSHOR%DQFR&HQWUDOGR%UDVLOSRUPHLRGR5HODWyULR)RFXV
2 FHQiULR SURYiYHO p R FHQiULR WUDEDOKDGR SHOD $GPLQLVWUDomR H SRGH VHU HQWHQGLGR FRPR VDOGR
HVWLPDGRGRVHPSUpVWLPRVILQDQFLDPHQWRVH'HErQWXUHVDRILQDOGRH[HUFtFLRDWXDO1RVFHQiULRV,,H
,,,IRUDPVHQVLELOL]DGDVDVUHVSHFWLYDVYDULiYHLVGHULVFRHPH
$VWDEHODVDVHJXLUGHPRQVWUDPDDQiOLVHGHVHQVLELOLGDGHGDDGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDHRHIHLWR
FDL[DGDVRSHUDo}HVHPDEHUWRHPGHGH]HPEURGHDVVLPFRPRRVYDORUHVGRVLQGH[DGRUHV
XWLOL]DGRVQDVSURMHo}HV
&RQVROLGDGR±
2SHUDomR

9DULiYHO
GHULVFR





9DORU
FRQWiELO


&HQiULR,
SURYiYHO 


&HQiULR,,
 


&HQiULR,,,
 


&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D

&',









$SOLFDomRILQDQFHLUD

&',









3DVVLYRGH$UUHQGDPHQWR

&',

 

 

 

 

(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV

&',

 

 

 

 







 

 

 

,QGH[DGRU &', 
,PSDFWR QR UHVXOWDGR DQWHV GRV









LPSRVWRV
HPPLOKDUHVGHUHDLV



3DUDFDGDFHQiULRIRLFDOFXODGDDGHVSHVDILQDQFHLUDEUXWDQmROHYDQGRHPFRQVLGHUDomRLQFLGrQFLDGH
WULEXWRVHRIOX[RGHYHQFLPHQWRVGHFDGDFRQWUDWRSURJUDPDGRSDUD$GDWDEDVHXWLOL]DGDIRL
GHGH]HPEURGHSURMHWDQGRRVtQGLFHVDWpGHGH]HPEURGHHYHULILFDQGRDVHQVLELOLGDGH
GHVWHVHPFDGDFHQiULRQRH[HUFtFLRDWXDO
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3URFHVVRVMXGLFLDLVDGPLQLVWUDWLYRVRXDUELWUDLVQmRVLJLORVRVHUHOHYDQWHV
1yV H QRVVDV FRQWURODGDV ILJXUDPRV FRPR SDUWHV HP SURFHGLPHQWRV DGPLQLVWUDWLYRV H SURFHVVRV
MXGLFLDLVGHQDWXUH]DFtYHOWUDEDOKLVWDHWULEXWiULDGHFRUUHQWHVGRFXUVRQRUPDOGHQRVVDVDWLYLGDGHV
(PGHPDUoRGHQyVWtQKDPRVRFRQKHFLPHQWRGHTXHILJXUiYDPRVQRSRORSDVVLYRHP
QRYHQWD H WUrV  SURFHVVRV TXH UHSUHVHQWDP XP YDORU HQYROYLGR DSUR[LPDGR GH 5 PLOK}HV
FRQIRUPHGLVFULPLQDGRQDWDEHODDEDL[R
Natureza
&tYHO
7UDEDOKLVWD
7ULEXWiULR
$GPLQLVWUDWLYD
7RWDO*HUDO

Montante Envolvido
5
5
5
1$
5

Número de Processos






(P  GH PDUoR GH  D &RPSDQKLD FRQVWLWXLX SURYLVmR QR PRQWDQWH GH 5 PLO SDUD
FRQWLQJrQFLDVFXMDFKDQFHGHSHUGDpFODVVLILFDGDFRPR³SURYiYHO´FRPRDX[tOLRGHQRVVRVDVVHVVRUHV
OHJDLVUHVSRQViYHLVSRUFDGDXPDGDVFDXVDVFRQIRUPHGLVFULPLQDGRDEDL[R2FiOFXORGRVYDORUHVD
VHUHP SURYLVLRQDGRV UHIOHWH D PHOKRU H[SHFWDWLYD GH SHUGD GDV Do}HV MXGLFLDLV DSXUDGD SHORV
DGYRJDGRVUHVSRQViYHLVSHODFRQGXomRJHUHQFLDPHQWRGRVSURFHVVRV
Natureza
&tYHO
7UDEDOKLVWD
7RWDO*HUDO

Montante Provisionado
5
5
5

Número de Processos




2VSURFHVVRVGHVFULWRVQHVWHLWHPIRUDPVHOHFLRQDGRVFRQVLGHUDQGRVXDFDSDFLGDGHGHUHSUHVHQWDU
LPSDFWR VLJQLILFDWLYR DR QRVVR SDWULP{QLR j QRVVD FDSDFLGDGH ILQDQFHLUD RX DRV QRVVRV QHJyFLRV
)RUDP FRQVLGHUDGRV DLQGD QD VHOHomR GH SURFHVVRV UHOHYDQWHV LQGHSHQGHQWHPHQWH GR YDORU
HQYROYLGRSURFHVVRVMXGLFLDLVRXDGPLQLVWUDWLYRVTXHSRVVDPUHSUHVHQWDUXPLPSDFWRVLJQLILFDWLYRHP
QRVVDLPDJHPRXDLQGDTXHSRVVDPGHDOJXPDIRUPDLQIOXHQFLDUDGHFLVmRGRLQYHVWLGRUHPLQYHVWLU
HPYDORUHVPRELOLiULRVGHQRVVDHPLVVmR





1RWD/HYDQGRHPFRQVLGHUDomRTXHRSURFHVVR6(,QHVWiVREDQiOLVHGD$1$7(/QmRpSRVVtYHODXIHULURPRQWDQWH
HQYROYLGRQHVWHPRPHQWRWHQGRHPYLVWDTXHRSURFHVVRDLQGDQmRIRLMXOJDGRSHOD$JrQFLDHVyVHUiSRVVtYHOLQGLFDUDOJXPYDORUFDVRDSHQD
DSOLFDGDVHMDGHPXOWD R3$'2SRGHVHUDUTXLYDGRVHPSHQDOLGDGHRXDLQGDVHUDSOLFDGDDSHQDGHDGYHUWrQFLD 
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L

&RQWLQJrQFLDV&tYHLV

(PGHPDUoRGHQyVHQRVVDVFRQWURODGDVILJXUiYDPRVFRPRSDUWHVHP FLQTXHQWDHGRLV 
SURFHVVRVFtYHLVVHQGRTXH D HP TXDUHQWDHTXDWUR SURFHVVRVILJXUiYDPRVQRSRORSDVVLYR
FRPYDORUHQYROYLGRGHDSUR[LPDGDPHQWH5PLOH E HP RLWR SURFHVVRVILJXUiYDPRVQRSROR
DWLYR FRP YDORU HQYROYLGR GH DSUR[LPDGDPHQWH 5 PLO 'HVWDFDPRV DEDL[R DV SULQFLSDLV
FRQWLQJrQFLDVFtYHLVTXHQyVHQRVVDVFRQWURODGDVHQRVVDVFRQWURODGDVHPFRQMXQWRVRPRVSDUWHV
3URFHVVRQ
D-Xt]R

9DUD&tYHOGD&RPDUFDGH6XPDUp(VWDGRGH6mR3DXOR

E,QVWkQFLD

,QVWkQFLD

F'DWDGHLQVWDXUDomR



G3DUWHVQRSURFHVVR

$XWRU0XQLFtSLRGH6XPDUp
5pX-RVp$QW{QLR%DFFKLP/XL]&DUORV/XFLDQR$OH[DQGUH&DUORVGD6LOYD9LOVRQ
5LEHLUR GR $PDUDO H 6XPDUp &LGDGH 6HJXUD /WGD ³6XPDUp /WGD´ VRFLHGDGH
FRQVWLWXtGD SHOD &RPSDQKLD HP FRFRQWUROH FRP D =DD] 7HOHFRP 6HUYLoRV HP
7HOHFRPXQLFDomR/WGD ³=DD]´ HEDL[DGDHP 

H9DORUHVEHQVRXGLUHLWRV
HQYROYLGRV

I3ULQFLSDLVIDWRV

5 YDORUKLVWyULFRGDFDXVD 
7UDWDVH GH DomR GH LPSURELGDGH DGPLQLVWUDWLYD DMXL]DGD HP  SHOR
0XQLFtSLR GH 6XPDUp HP IDFH GH -RVp $QW{QLR %DFFKLP /XL] &DUORV /XFLDQR
$OH[DQGUH&DUORVGD6LOYD9LOVRQ5LEHLURGR$PDUDOH6XPDUp/WGD'HDFRUGRFRP
DLQLFLDOR0XQLFtSLRGH6XPDUpDWUDYpVGHVHXH[SUHIHLWR-RVp$QW{QLR%DFFKLP
WHULDILUPDGRR&RQYrQLRGH&RRSHUDomR)HGHUDWLYDQ0- ³&RQYrQLRQ
0-´ FRPR0LQLVWpULRGD-XVWLoDYLVDQGRDDGHVmRSDUFLDODR3URJUDPD
1DFLRQDO GH 6HJXUDQoD 3~EOLFD FRP &LGDGDQLD ± 3521$6&, ³3521$6&,´ 
YROWDGRSDUDRHQIUHQWDPHQWRGDFULPLQDOLGDGHHGDYLROrQFLDHPVXDVUDt]HVVRFLDLV
HFXOWXUDLV$SyVDDSURYDomRGRSURMHWREiVLFRDSUHVHQWDGRSDUDDLPSODQWDomRGR
SODQR GHXVH RULJHP DR &RQYrQLR 6(1$630- Q  H D 3UHIHLWXUD
0XQLFLSDO GH 6XPDUp LQVWDXURX OLFLWDomR QD PRGDOLGDGH GH SUHJmR SUHVHQFLDO
REMHWLYDQGRDFRQWUDWDomRGHHPSUHVDSDUDLQVWDODUHPDQWHUDHVWUXWXUDItVLFDHGH
VRIWZDUH GDV VDODV GR *DELQHWH GH *HVWmR ,QWHJUDGD 0XQLFLSDO GH 6XPDUp H GR
VLVWHPD GH PRQLWRUDPHQWR HOHWU{QLFR QR kPELWR GR 3521$6&, 2 SURFHVVR
OLFLWDWyULR HP TXHVWmR FXOPLQRX QD DVVLQDWXUD GR &RQWUDWR Q  HQWUH D
6XPDUp/WGDTXHVHVDJURX YHQFHGRUD GR FHUWDPH H R 0XQLFtSLR GH 6XPDUp
2FRUUHTXHGHDFRUGRFRPDLQLFLDO DR ILQDO GRV WUDEDOKRV QmR KRXYH D SUHVWDomR
GHFRQWDVH[LJLGDSHOR &RQYrQLRQ0-HHPUD]mRGLVVRR0LQLVWpULRGD
-XVWLoDVROLFLWRXDR0XQLFtSLRMXVWLILFDWLYDVRXDGHYROXomRGRUHFXUVRILQDQFHLUR
GHYLGDPHQWH DWXDOL]DGR QR LPSRUWH GH 5 $OHJDVH DLQGD TXH D
6XPDUp /WGD “foi beneficiária, vez que executou a obra em desacordo com o
projeto básico tendo contribuído para a não aprovação da prestação de contas”.
1HVVH VHQWLGR R 0XQLFtSLR GH 6XPDUp SOHLWHLD D FRQGHQDomR VROLGiULD GRV
UHTXHULGRVjUHVWLWXLomRDRVFRIUHVS~EOLFRVPXQLFLSDLVGHTXDLVTXHUYDORUHVTXH
ILFDUHP FRPSURYDGRV TXH WHQKDP FDXVDGR GLPLQXLomR GR SDWULP{QLR S~EOLFR
PXQLFLSDO $OpP GLVVR HVSHFLILFDPHQWH HP UHODomR j 6XPDUp /WGD UHTXHUVH D
DSOLFDomRGDVVHJXLQWHVSHQDOLGDGHV L SDJDPHQWRGHPXOWDFLYLOGHDWpGXDVYH]HV
R YDORU GR GDQR H LL  SURLELomR GH FRQWUDWDU FRP R 3RGHU 3~EOLFR RX UHFHEHU
EHQHItFLRVRXLQFHQWLYRVILVFDLVRXFUHGLWtFLRVGLUHWDRXLQGLUHWDPHQWHDLQGDTXHSRU
LQWHUPpGLRGHSHVVRDMXUtGLFDGDTXDOVHMDVyFLRPDMRULWiULRSHORSUD]RGHFLQFR
DQRVQRVWHUPRVGRDUWLJRLQFLVRV,,H,,,GD/HL
$SyV D LQWLPDomR GRV UHTXHULGRV DSHQDV D 6XPDUp /WGD GHL[RX GH DSUHVHQWDU
GHIHVDSUpYLD(PVHJXLGDKRXYHDMXQWDGDGHFHUWLGmRGD-XQWD&RPHUFLDOGH6mR
3DXORLQIRUPDQGRVREUHDH[WLQomRGDHPSUHVD
(PIRLGHIHULGRSHGLGRGR0XQLFtSLRGH6XPDUpHGR0LQLVWpULR3~EOLFR
GR (VWDGR GH 6mR 3DXOR D ILPGH SURFHGHU FRP D LQFOXVmR GD &RPSDQKLD H GD
=DD]DPEDVVyFLDVGD6XPDUp/WGDQRSRORSDVVLYRGDGHPDQGD(P
GHWHUPLQRXVH D LQVWDXUDomR GH LQFLGHQWH GH GHVFRQVLGHUDomR GD SHUVRQDOLGDGH
MXUtGLFD HP GHVIDYRU GD &RPSDQKLD H GD =DD] WHQGR D SUHVHQWH DomR VLGR
VXVSHQVDDWpTXHRLQFLGHQWHVHMDUHVROYLGR
(PD&RPSDQKLDDSUHVHQWRXLPSXJQDomRDRSHGLGRGHGHVFRQVLGHUDomR
GD SHUVRQDOLGDGH MXUtGLFD DOHJDQGR HQWUH RXWURV DUJXPHQWRV TXH QmR KRXYH
GHVFXPSULPHQWR GH FRQWUDWR FHOHEUDGR HQWUH D 6XPDUp /WGD H R 0XQLFtSLR GH
6XPDUp $WXDOPHQWH DJXDUGDVH D FLWDomR H DSUHVHQWDomR GH PDQLIHVWDomR SHOD
=DD] SDUDTXH VH SURFHGD DR MXOJDPHQWR GR LQFLGHQWH GH GHVFRQVLGHUDomR GD
SHUVRQDOLGDGHMXUtGLFD,QVWDREVHUYDUTXHDLQGDQmRIRLSURIHULGDGHFLVmRGHPpULWR
QRVDXWRV GDDomR GHLPSURELGDGHDGPLQLVWUDWLYD
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3URFHVVRQ
J&KDQFHGHSHUGD

3RVVtYHO

K,PSDFWRHPFDVRGHSHUGDGR
SURFHVVR

&DVR R LQFLGHQWH GH GHVFRQVLGHUDomR GD SHUVRQDOLGDGH MXUtGLFD VHMD MXOJDGR
GHVIDYRUDYHOPHQWHj&RPSDQKLDHVWDSDVVDUiDLQWHJUDURSRORSDVVLYRGRSURFHVVR
6XEVHTXHQWHPHQWHHPFDVRGHSHUGDGRSURFHVVRD&RPSDQKLDSRGHUi L VRIUHU
LPSDFWRILQDQFHLUR i.e.DUHSDUDomRGRGDQRHPXOWDFLYLOGHDWpGXDVYH]HVRYDORU
GRGDQRDVHUDSXUDGR²QmRTXDQWLILFiYHOQHVWDGDWD  LL VHUSURLELGDGHFRQWUDWDU
FRPR3RGHU3~EOLFRRXUHFHEHUEHQHItFLRVRXLQFHQWLYRVILVFDLVRXFUHGLWtFLRVGLUHWD
RX LQGLUHWDPHQWH DLQGD TXH SRU LQWHUPpGLR GH SHVVRD MXUtGLFD GD TXDO VHMD VyFLR
PDMRULWiULRSHORSUD]RGHFLQFRDQRVH LLL VRIUHULPSDFWRVUHSXWDFLRQDLV
(PUHODomRDRLPSDFWRILQDQFHLURLQGLFDGRQRLWHP L DFLPDGHVWDFDVHTXHHYHQWXDO
GDQR D VHU UHSDUDGR SHOD &RPSDQKLD DLQGD HVWi SHQGHQWH GH DSXUDomR H
FRPSURYDomRFRQIRUPHVH H[WUDLGDSHWLomRLQLFLDODSUHVHQWDGD SHOR0XQLFtSLRGH
6XPDUp“Assim, ressalta-se que em relação aos valores recebidos pelo Município
referente ao Convênio nº MJ-34/2009 do Ministério da Justiça, através do SENASP,
se ficar comprovado, no decorrer da presente ação que houve desvio de verbas com
diminuição do patrimônio público municipal, deverão tais valores serem restituídos
solidariamente aos cofres públicos municipais em liquidação de sentença”. 1HVVH
VHQWLGR FRQVLGHUDQGR R VWDWXV SUHOLPLQDU GR SURFHVVR UHVVDOWDPRV TXH QHVWH
PRPHQWRQmRpSRVVtYHOHVWLPDURLPSDFWRILQDQFHLURHQYROYLGRHPFDVRGHHYHQWXDO
SHUGD

LL 

&RQWLQJrQFLDV7UDEDOKLVWDV

(PGHPDUoRGHQyVHQRVVDVFRQWURODGDVILJXUiYDPRVFRPRSDUWHVHP TXDUHQWDHFLQFR 
SURFHVVRVWUDEDOKLVWDVWRGRVQRSRORSDVVLYRRVTXDLVWRWDOL]DPRYDORUHQYROYLGRGHDSUR[LPDGDPHQWH
5PLOK}HV(QWHQGHPRVTXHQmRKiFRQWLQJrQFLDVWUDEDOKLVWDVPDWHULDLVSDUDVHUHPOLVWDGDVQHVWH
)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
LLL 

&RQWLQJrQFLDV7ULEXWiULDV

(PGHPDUoRGHQyVHQRVVDVFRQWURODGDVILJXUiYDPRVFRPRSDUWHVHP GR]H SURFHVVRV
WULEXWiULRVVHQGRTXH D HP WUrV SURFHVVRVILJXUiYDPRVQRSRORSDVVLYRFRPYDORUHQYROYLGRGH
DSUR[LPDGDPHQWH 5 PLO H E  HP  QRYH  SURFHVVRV ILJXUiYDPRV QR SROR DWLYR FRP YDORU
HQYROYLGR GH DSUR[LPDGDPHQWH 5 PLOK}HV (QWHQGHPRV TXH QmR Ki FRQWLQJrQFLDV WULEXWiULDV
PDWHULDLVSDUDVHUHPOLVWDGDVQHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
LY 

&RQWLQJrQFLDV$GPLQLVWUDWLYDV

(PGHPDUoRGHQyVHQRVVDVFRQWURODGDVILJXUiYDPRVFRPRSDUWHVHP XP SURFHVVR
DGPLQLVWUDWLYRFRPUHODomRDRTXDOQmRpSRVVtYHOHVWLPDUXPPRQWDQWHHQYROYLGR(QWHQGHPRVTXH
QmRKiFRQWLQJrQFLDVWULEXWiULDVPDWHULDLVSDUDVHUHPOLVWDGDVQHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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4.3 - Processos Judiciais, Administrativos ou Arbitrais Não Sigilosos E Relevantes

±,QGLFDURYDORUWRWDOSURYLVLRQDGRVHKRXYHUGRVSURFHVVRVGHVFULWRVQRLWHP
1mRKiTXDOTXHUYDORUSURYLVLRQDGRHPUHODomRDRSURFHVVRGHVFULWRQRLWHPHPGHPDUoRGH
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4.4 - Processos Judiciais, Administrativos ou Arbitrais Não Sigilosos Cujas Partes Contrárias Sejam
Administradores, Ex-administradores, Controladores, Ex-controladores ou Investidores

  3URFHVVRV MXGLFLDLV DGPLQLVWUDWLYRV RX DUELWUDLV QmR VLJLORVRV FXMDV SDUWHV FRQWUiULDV
VHMDPDGPLQLVWUDGRUHVH[DGPLQLVWUDGRUHVFRQWURODGRUHVH[FRQWURODGRUHVRXLQYHVWLGRUHV
1mRKiSURFHVVRVMXGLFLDLVDGPLQLVWUDWLYRVRXDUELWUDLVQmRVLJLORVRVHPTXHD&RPSDQKLDRXVXDV
FRQWURODGDVVHMDPSDUWHVHFXMDVSDUWHVFRQWUiULDVVHMDPVHXVDGPLQLVWUDGRUHVRXH[DGPLQLVWUDGRUHV
FRQWURODGRUHVRXH[FRQWURODGRUHVRXVHXVLQYHVWLGRUHVRXGHVXDVFRQWURODGDV
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±,QGLFDURYDORUWRWDOSURYLVLRQDGRVHKRXYHUGRVSURFHVVRVGHVFULWRVQRLWHP
1mRDSOLFiYHO
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4.5 - Processos Sigilosos Relevantes

3URFHVVRVVLJLORVRVUHOHYDQWHV
1DGDWDGHVWH)RUPXOiULRQmRKiSURFHVVRVUHOHYDQWHVTXHWUDPLWDPHPVHJUHGRGHMXVWLoDHPTXHD
QyVRXQRVVDVFRQWURODGDVILJXUDPRVFRPRSDUWH
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4.6 - Processos Judiciais, Administrativos ou Arbitrais Repetitivos ou Conexos, Não

Sigilosos E Relevantes em Conjunto
3URFHVVRV-XGLFLDLVDGPLQLVWUDWLYRVRXDUELWUDLVUHSHWLWLYRVRXFRQH[RVQmRVLJLORVRVH
UHOHYDQWHVHPFRQMXQWR
$SUHVHQWDPRV DEDL[R RV SURFHVVRV MXGLFLDLV DGPLQLVWUDWLYRV RX DUELWUDLV UHSHWLWLYRV RX FRQH[RV
EDVHDGRVHPIDWRVHFDXVDVMXUtGLFDVVHPHOKDQWHVQmRVLJLORVRVHUHOHYDQWHVHPFRQMXQWRGRVTXDLV
QyVHQRVVDVFRQWURODGDVILJXUDPRVFRPRSDUWHVFXMRVYDORUHVFRQVLGHUDPDGDWDEDVHGHGHPDUoR
GH
9DORUHV(QYROYLGRV
9DORUHV3URYLVLRQDGRV
3UiWLFDTXHFDXVRXWDO
FRQWLQJrQFLD

3URFHVVRV7UDEDOKLVWDV
5
1mRH[LVWHPYDORUHVSURYLVLRQDGRV
$&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVVmRSDUWHVHP QRYH UHFODPDo}HVWUDEDOKLVWDVQDVTXDLVKi
SHGLGRVUHODFLRQDGRVDGRHQoD RFXSDFLRQDOHDFLGHQWHGHWUDEDOKR SRUH[HPSORLQGHQL]DomR
SRUGDQRVPRUDLVHPDWHULDLVSDJDPHQWRGHSHQVmRHHVWDELOLGDGHDFLGHQWiULD 


9DORUHV(QYROYLGRV
9DORUHV3URYLVLRQDGRV
3UiWLFDTXHFDXVRXWDO
FRQWLQJrQFLD

3URFHVVRV7UDEDOKLVWDV
5
5
$&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVVmRSDUWHVHP WULQWDHGRLV UHFODPDo}HVWUDEDOKLVWDVQDV
TXDLV Ki SHGLGRV UHODFLRQDGRV D VXSRVWRV GHVFXPSULPHQWRV GH UHJUDV UHODWLYDV j MRUQDGD GH
WUDEDOKR SRUH[HPSORKRUDVH[WUDVDGLFLRQDOQRWXUQRHLQWHUYDORVOHJDLV 
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4.6 - Processos Judiciais, Administrativos ou Arbitrais Repetitivos ou Conexos, Não

Sigilosos E Relevantes em Conjunto
±,QGLFDURYDORUWRWDOSURYLVLRQDGRVHKRXYHUGRVSURFHVVRVGHVFULWRVQRLWHP
1D GDWD GHVWH )RUPXOiULR QyV KDYtDPRV SURYLVLRQDGR R YDORU GH 5 HP UHODomR D 
SURFHVVRVFRQVLGHUDGRVQRLWHPDFLPD
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4.7 - Outras Contingências Relevantes

2XWUDVFRQWLQJrQFLDVUHOHYDQWHV
7LYHPRVFLrQFLDTXHHPDEULOGHLQLFLRXVHXPDLQYHVWLJDomRQRkPELWRGR0LQLVWpULR3~EOLFRGR
7UDEDOKR ³037´  GD  5HJLmR &DPSLQDV63  HP IDFH GD &RPSDQKLD SDUD DSXUDU VXSRVWDV
LUUHJXODULGDGHVUHIHUHQWHVDRVSURWRFRORVDGRWDGRVSDUDSUHYHQomRGDGLVVHPLQDomRGD&29,'
(P  GH MXQKR GH  D &RPSDQKLD IRL QRWLILFDGD SHOR 037 LQIRUPDQGR TXH HVWH SURPRYHX R
DUTXLYDPHQWR GR SURFHGLPHQWR DFLPD PHQFLRQDGR 'D SURPRomR GH DUTXLYDPHQWR FDEHUi UHFXUVR
DGPLQLVWUDWLYRQRSUD]RGHGH]GLDVTXHSRGHUiVHULQWHUSRVWRSHOR D GHQXQFLDQWHFDVRQRDWRGD
GHQ~QFLDDQ{QLPDHVWH D WHQKDGLVSRQLELOL]DGRDR037FRQWDWRSDUDWDQWR7HUPLQDGRHVWHSUD]RHP
FDVRGHUHFXUVRD&RPSDQKLDVHUiLQWLPDGDSDUDUHVSRQGHU3RURXWURODGRHPFDVRGHDXVrQFLDGH
UHFXUVR RV DXWRV VHUmR UHPHWLGRV SDUD D &kPDUD GH &RRUGHQDomR H 5HYLVmR GR 037 &&5  TXH
UHYLVDUiRSURFHGLPHQWRHRSHGLGRGHDUTXLYDPHQWR
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4.8 - Regras do País de Origem e do País em Que os Valores Mobiliários Estão
Custodiados
5HJUDVGRSDtVGHRULJHPHGRSDtVHPTXHRVYDORUHVPRELOLiULRVHVWmRFXVWRGLDGRV
1mR DSOLFiYHO WHQGR HP YLVWD TXH D &RPSDQKLD SRVVXL VHGH QR %UDVLO H VHXV YDORUHV PRELOLiULRV
HQFRQWUDPVHFXVWRGLDGRVQRSDtV
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5.1 - Política de Gerenciamento de Riscos


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
*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRVDTXDOIRLIRUPDOPHQWHDSURYDGDHP5HXQLmRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
UHDOL]DGD HP  GH MXQKR GH  ³3ROtWLFD GH *HUHQFLDPHQWR GH 5LVFRV´  H FXMD DSOLFDomR p
PRQLWRUDGDSHOR&RPLWrGHCompliance GD&RPSDQKLDHPFRQMXQWRFRPR&RPLWrGH$XGLWRULD
$OpP GLVWR DGRWDPRV WDPEpP SROtWLFDV IRUPDLV FRPSOHPHQWDUHV GHVWLQDGDV DR JHUHQFLDPHQWR GH
QRVVRVULVFRVWDLVFRPR&yGLJRGH&RQGXWDeWLFD3ROtWLFDGH7UDQVDo}HVFRP3DUWHV5HODFLRQDGDVH
$GPLQLVWUDomRGH&RQIOLWRVGH,QWHUHVVHVHR5HJLPHQWR,QWHUQRGR&RPLWrGH$XGLWRULD
$VQRVVDVSROtWLFDVHRVUHJLPHQWRVLQWHUQRVGHQRVVRVyUJmRVHGHSDUWDPHQWRVSRGHPVHUFRQVXOWDGRV
HPQRVVRZHEVLWHGHUHODo}HVFRPLQYHVWLGRUHVZZZULGHVNWRSFRPEU
E

2EMHWLYRVH(VWUDWpJLDVGD3ROtWLFDGH*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRV

$ 3ROtWLFD GH *HUHQFLDPHQWR GH 5LVFRV WHP SRU REMHWLYR HVWDEHOHFHU SULQFtSLRV GLUHWUL]HV H
UHVSRQVDELOLGDGHVDVHUHPREVHUYDGRVQRSURFHVVRGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVLQHUHQWHVjVDWLYLGDGHV
GHQHJyFLRGD&RPSDQKLDGHIRUPDDLGHQWLILFDUHPRQLWRUDURVULVFRVUHODFLRQDGRVj&RPSDQKLDRX
VHX VHWRU GH DWXDomR DOpP GH JDUDQWLU D SHUPDQHQWH DGHUrQFLD GD &RPSDQKLD H VXDV FRQWURODGDV
UHIHUHQWH jV VXDV DWLYLGDGHV H DRV SDGU}HV pWLFR H SURILVVLRQDLV TXH GHYHP VHU FXPSULGRV SHORV
FRODERUDGRUHVHWHUFHLURVTXHHPYLUWXGHGHVXDVIXQo}HVWHQKDPDFHVVRDLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV
VREUHD&RPSDQKLDVHXVFOLHQWHVHHVWUDWpJLDV
L
5LVFRVSDUDRVTXDLVVHEXVFDSURWHomR
(VWDPRVFRPSURPHWLGRVFRPDGLQkPLFDGHJHUHQFLDPHQWRGHWRGRVRVULVFRVGHVFULWRVQRVLWHQV
GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDGHIRUPDDSUHVHUYDUHGHVHQYROYHUQRVVRVYDORUHVDWLYRVUHSXWDomR
FRPSHWLWLYLGDGHHSHUHQLGDGHGRVQHJyFLRV
(QWUHRVSULQFLSDLVULVFRVSDUDRVTXDLVEXVFDPRVSURWHomRHQFRQWUDPVHRVVHJXLQWHV
D
5LVFRV(VWUDWpJLFRVVmRULVFRVDVVRFLDGRVFRPDVQRVVDVGHFLV}HVHVWUDWpJLFDVSDUD
DWLQJLUQRVVRVREMHWLYRVGHQHJyFLRVHRXGHFRUUHQWHVGDIDOWDGHFDSDFLGDGHRXKDELOLGDGHSDUD
SURWHJHUQRVRXDGDSWDUQRVDPXGDQoDVQRDPELHQWHDOpPGRVULVFRVUHODFLRQDGRVjDWXDomR
GD FRQFRUUrQFLD H R ULVFR GH LPDJHP TXH SRGHP YLU D FDXVDU GDQRV j QRVVD UHSXWDomR
FUHGLELOLGDGHRXPDUFD
E
5LVFRV2SHUDFLRQDLVVmRULVFRVTXHGHFRUUHPGDIDOWDGHFRQVLVWrQFLDHDGHTXDomR
GRVVLVWHPDVGHLQIRUPDomRSURFHVVDPHQWRHFRQWUROHGHRSHUDo}HVEHPFRPRGHIDOKDVQR
JHUHQFLDPHQWRGHUHFXUVRVQRVFRQWUROHVLQWHUQRVRXIUDXGHVTXHWRUQHPLPSUySULRRH[HUFtFLR
GDVQRVVDVDWLYLGDGHV
F
5LVFRVGH&RQIRUPLGDGHVmRULVFRVTXHGHFRUUHPGDIDOWDGHDGHUrQFLDFRPRXULVFRV
UHODFLRQDGRV DR QmR FXPSULPHQWR GH QRUPDV OHLV DSOLFiYHLV DR QRVVR VHWRU GH DWXDomR
OHJLVODo}HV HP JHUDO VHMDP QDFLRQDLV RX LQWHUQDFLRQDLV DFRUGRV UHJXODPHQWRV HVWDWXWRV
FyGLJRVGHFRQGXWDHRXGHPDLVSROtWLFDV
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G
5LVFRV&LEHUQpWLFRVVmRULVFRVUHODFLRQDGRVDSRWHQFLDOH[SRVLomRGRVQRVVRVDWLYRV
GH LQIRUPDomR D DPHDoDV FRQKHFLGDV RX GHVFRQKHFLGDV DVVRFLDGR D DWDTXHV FLEHUQpWLFRV
DVVLP FRPSUHHQGLGDV WHQWDWLYDV GH FRPSURPHWHU D FRQILGHQFLDOLGDGH LQWHJULGDGH
GLVSRQLELOLGDGHGHGDGRVRXVLVWHPDVFRPSXWDFLRQDLV
H
5LVFRV )LQDQFHLURV VmR ULVFRV DVVRFLDGRV j H[SRVLomR GDV QRVVDV RSHUDo}HV
ILQDQFHLUDVFRQWiEHLV H FRQILDELOLGDGH GR EDODQoR SDWULPRQLDO 3RGHP VH PDWHULDOL]DU HP
GHFRUUrQFLDGDQmRHIHWLYLGDGHQDDGPLQLVWUDomRGRVIOX[RVGHFDL[DYLVDQGRDPD[LPL]DomRHD
JHUDomR GH FDL[D RSHUDFLRQDO UHWRUQRV GDV WUDQVDo}HV ILQDQFHLUDV FDSWDomRDSOLFDomR GH
UHFXUVRV ILQDQFHLURV SRVVLELOLGDGH GH HPLVVmR GH UHODWyULRV ILQDQFHLURV JHUHQFLDLV H ILVFDLV
LQFRPSOHWRVQmRH[DWRVRXLQWHPSHVWLYRVQRVH[SRQGRDPXOWDVHSHQDOLGDGHV
I
5LVFRVGH,PDJHPVmRULVFRVDVVRFLDGRVDSHUGDGHFUHGLELOLGDGHHUHSXWDomRSHUDQWH
RVQRVVRVFOLHQWHVFRQFRUUHQWHVIRUQHFHGRUHVyUJmRVJRYHUQDPHQWDLVPHUFDGRGHDWXDomRRX
FRPXQLGDGHGHFRUUHQWHVGHDo}HVDWRVHDWLWXGHVLQGHYLGDVHLPSUySULDV
J
5LVFRV6RFLRDPELHQWDLVVmRULVFRGHSHUGDVHPFRQVHTXrQFLDGHHIHLWRVQHJDWLYRVDR
PHLRDPELHQWH H j 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´
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D

&RPXQLFDomRH&RQVXOWD

'XUDQWHWRGRSURFHVVRGHJHVWmRGHULVFRVGHYHUiKDYHUXPDFRPXQLFDomRHIHWLYDHFRQVXOWDLQWHUQD
HH[WHUQDHQWUHR&RPLWrGH$XGLWRULDHDV3DUWHV,QWHUHVVDGDV LQFOXLQGRHQWUHYLVWDVFRQYHUVDVFRP
&RODERUDGRUHV 7HUFHLURV HQWUH RXWURV  SRU PHLR GH XP GRFXPHQWR IRUPDO RX GH XPD OLVWD GH
YHULILFDomR H[HODERUDomRGHXPTXHVWLRQiULRHVSHFtILFRSDUDFDGDSHVVRD SDUD

E



DX[LOLDUDHVWDEHOHFHURFRQWH[WRDSURSULDGRHDVVHJXUDUTXHDVYLV}HVHSHUFHSo}HVGDV
3DUWHV,QWHUHVVDGDVLQFOXLQGRQHFHVVLGDGHVVXSRVLo}HVFRQFHLWRVHSUHRFXSDo}HVVHMDP
LGHQWLILFDGDVUHJLVWUDGDVHOHYDGDVHPFRQVLGHUDomR



DX[LOLDU D DVVHJXUDU TXH RV ULVFRV VHMDP LGHQWLILFDGRV H DQDOLVDGRV DGHTXDGDPHQWH
UHXQLQGRiUHDVGLIHUHQWHVGHHVSHFLDOL]DomRH



JDUDQWLU TXH WRGRV RV HQYROYLGRV HVWHMDP FLHQWHV GH VHXV SDSpLV H UHVSRQVDELOLGDGHV H
DYDOLHPHDSRLHPRWUDWDPHQWRGRVULVFRV

(VWDEHOHFLPHQWRGR&RQWH[WR

1HVWDHWDSDR&RPLWrGH$XGLWRULDHQWHQGHUiRFRQWH[WRGD&RPSDQKLDRXVHMDREMHWLYRVDPELHQWHV
GH WUDEDOKR LQWHUQRV H H[WHUQRV  LQFOXVLYH FRQWUROHV LQWHUQRV H[LVWHQWHV QR TXDO RV REMHWLYRV VmR
SHUVHJXLGRV FRP R ILP GH REWHU XPD YLVmR DEUDQJHQWH GRV IDWRUHV TXH SRVVDP LQIOXHQFLDU D
FDSDFLGDGH GD &RPSDQKLD SDUD DWLQJLU RV VHXV REMHWLYRV EHP FRPR IRUQHFHU SDUkPHWURV SDUD D
GHILQLomRGHFRPRDVDWLYLGDGHVVXEVHTXHQWHVGRSURFHVVRGHJHVWmRGHULVFRVVHUmRFRQGX]LGDV
(VWDHWDSDLQFOXLDLGHQWLILFDomRGDV3DUWHV,QWHUHVVDGDVEHPFRPRDLGHQWLILFDomRHDDSUHFLDomRGDV
VXDVQHFHVVLGDGHVH[SHFWDWLYDVOHJtWLPDVHSUHRFXSDo}HV
F

3URFHVVRGH$YDOLDomRGHULVFRV

1HVWDHWDSDR&RPLWrGH$XGLWRULDFRPSUHHQGHUiDLGHQWLILFDomRDQiOLVHFODVVLILFDomRDYDOLDomRGH
ULVFRVWUDWDPHQWRHRPRQLWRUDPHQWRGRVULVFRVFRQIRUPHGHWDOKDGRVDEDL[R


,GHQWLILFDomRGRV5LVFRV2&RPLWrGH$XGLWRULDSURGX]LUiXPDOLVWDGHULVFRVLGHQWLILFDGRV
LQFOXLQGRFDXVDVIRQWHVHHYHQWRVTXHSRVVDPWHUXPLPSDFWRQDFRQVHFXomRGRVREMHWLYRV
LGHQWLILFDGRVQDHWDSDGHHVWDEHOHFLPHQWRGRFRQWH[WR(VWDLGHQWLILFDomRGHULVFRVSRGHVH
EDVHDU HP GDGRV KLVWyULFRV DQiOLVHV WHyULFDV RSLQL}HV GH SHVVRDV LQIRUPDGDV H
HVSHFLDOLVWDVQHFHVVLGDGHVGDV3DUWHV,QWHUHVVDGDV
3RUWDQWR p LPSRUWDQWH R HQYROYLPHQWR GDV SHVVRDV FRP FRQKHFLPHQWR DGHTXDGR H GD
HTXLSHGLUHWDPHQWHUHVSRQViYHOSHODH[HFXomRGRSURFHVVRGRSURMHWRRXGDDWLYLGDGHTXH
HVWiWHQGRRVULVFRVLGHQWLILFDGRV



$QiOLVH H &ODVVLILFDomR GRV 5LVFRV $ SDUWLU GD OLVWD GH ULVFRV LGHQWLILFDGRV R &RPLWr GH
$XGLWRULDHODERUDUiXPUHODWyULRGHULVFRVFRPRREMHWLYRGHFRPSUHHQGHUDQDWXUH]DGRV
ULVFRV H GHWHUPLQDU RV QtYHLV GH ULVFRV SDUD TXH HVWHV VHMDP DYDOLDGRV H GHYLGDPHQWH
WUDWDGRV
2QtYHOGRULVFRGHYHUiVHUH[SUHVVRSHODFRPELQDomRGDSUREDELOLGDGHGHRFRUUrQFLDGR
HYHQWRIUHQWHjUHDOLGDGHHDVSUiWLFDVDWXDLVGD&RPSDQKLDHGHVXDVFRQVHTXrQFLDVHP
WHUPRVGDPDJQLWXGHGRLPSDFWRQRVREMHWLYRV
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$OpPGLVWRDVDQiOLVHVGHULVFRVSRGHUmRXVDUHVFDODVFODVVLILFDo}HVGHSUREDELOLGDGHVGH
PDWHULDOL]DomRHVHXLPSDFWRRXFRQVHTXrQFLDVjVDWLYLGDGHVGD&RPSDQKLDTXHGHYHP
VHUHODERUDGDVGHIRUPDFRPSDWtYHOFRPRFRQWH[WRHRVREMHWLYRVGDJHVWmRGHULVFRVGD
&RPSDQKLD
3DUDHODERUDomRGRUHODWyULRGHULVFRVR&RPLWrGH$XGLWRULDGHYHUiFRQVLGHUDUDVHVFDODV
GHSUREDELOLGDGHVHGHLPSDFWRVDVHJXLU


(VFDODVGH3UREDELOLGDGHVGH2FRUUrQFLD

&KDQFHGH
RFRUUrQFLD

'HVFULomR

0XLWR%DL[D

5HPRWR,PSURYiYHO(YHQWRLPSURYiYHOGHRFRUUHU([FHSFLRQDOPHQWHDWpSRGHUiRFRUUHUSRUpPQR
PRPHQWRGDVXDFODVVLILFDomRQmRIRUDPLGHQWLILFDGDVVLWXDo}HVHOHPHQWRVRXLQIRUPDo}HVFRQFUHWDV
TXHLQGLTXHPVXDRFRUUrQFLDHPIXWXURSUy[LPR

%DL[D

5DUD(YHQWRUDURGHRFRUUHU 2HYHQWRSRGHUiRFRUUHUHPDOJXPPRPHQWRFRQWXGRFDVRRFRUUD
VHUi DOJR UD]RDYHOPHQWH LQHVSHUDGR H[LVWLQGR SRXFRV HOHPHQWRV RX LQIRUPDo}HV TXH LQGLTXHP WDO
SRVVLELOLGDGHHPIXWXURSUy[LPR

0pGLD

3RVVtYHO (YHQWR SRVVtYHO GH RFRUUHU ([LVWHP HOHPHQWRV RX LQIRUPDo}HV TXH DSRQWDP
PRGHUDGDPHQWHHVVDSRVVLELOLGDGHHPDOJXPPRPHQWRGHYLGDGD&RPSDQKLD

$OWD

3URYiYHO(YHQWRSURYiYHOGHRFRUUHUeHVSHUDGRTXHRHYHQWRDFDEHRFRUUHQGRHPDOJXPPRPHQWR
GHYLGDGD&RPSDQKLD DLQGDTXHLQFHUWR SRLVRVHOHPHQWRVHDVLQIRUPDo}HVOHYDQWDGDVLQGLFDPWDO
SRVVLELOLGDGH

0XLWR$OWD

4XDVH3UDWLFDPHQWH &HUWR (YHQWR SUDWLFDPHQWH FHUWR GH RFRUUHU e LQHTXtYRFR TXH R HYHQWR
RFRUUHUi HP DOJXP PRPHQWR GH YLGD GD &RPSDQKLD SRLV RV HOHPHQWRV H LQIRUPDo}HV GLVSRQtYHLV
LQGLFDPFODUDPHQWHWDOSRVVLELOLGDGH



(VFDODGH0DJQLWXGHGH,PSDFWRV&RQVHTXrQFLDV

0DJQLWXGHGH
,PSDFWR

'HVFULomR

0XLWR%DL[R

,PDWHULDO0tQLPR 'HJUDGDomR GH RSHUDo}HV DWLYLGDGHV SURFHVVRV SURMHWRV RX SURJUDPDV GD
RUJDQL]DomR FDXVDQGR LPSDFWRV PtQLPRV QR TXH FRQFHUQH DR SUD]R FXVWR TXDOLGDGH HVFRSR
LPDJHPUHODFLRQDPHQWRFRPFOLHQWHRXDWHQGLPHQWRGHPHWDVSDGU}HVRXFDSDFLGDGHGHHQWUHJDGH
SURGXWRVVHUYLoRVjV3DUWHV,QWHUHVVDGDVVHMDPFOLHQWHV LQWHUQRVH[WHUQRV RXEHQHILFLiULRV

%DL[R

3HTXHQR 'HJUDGDomR GH RSHUDo}HV DWLYLGDGHV SURFHVVRV SURMHWRV SURJUDPDV HRX QHJyFLRV GD
RUJDQL]DomRFDXVDQGRLPSDFWRVEDL[RVQRVREMHWLYRVILQDQFHLURVRXRDWHQGLPHQWRGHPHWDVVHQGR
FRQWXGRSOHQDPHQWHPHQVXUiYHLVHUHFXSHUiYHLVHPFXUWRSUD]R

0pGLR

0RGHUDGR 'HJUDGDomR LQWHUUXSomR RX GHPDLV LPSDFWRV HP UHODomR jV RSHUDo}HV DWLYLGDGHV
SURFHVVRVSURMHWRVSURJUDPDV HRXQHJyFLRVGDRUJDQL]DomRFDXVDQGRLPSDFWRVVLJQLILFDWLYRVQRV
REMHWLYRVILQDQFHLURVHPHWDVDFXUWRHRXPpGLRSUD]RSRUpPVHQGRUHFXSHUiYHLVHPORQJRSUD]R

$OWR

6LJQLILFDWLYR 'HJUDGDomR LQWHUUXSomR RX GHPDLV LPSDFWRV HP UHODomR jV RSHUDo}HV DWLYLGDGHV
SURFHVVRVSURMHWRVSURJUDPDVHRXQHJyFLRVGDRUJDQL]DomRFDXVDQGRLPSDFWRVGHUHYHUVmRPXLWR
GLItFLOHLPSDFWDQGRH[SUHVVLYDPHQWHRVREMHWLYRVGHFXUWRPpGLRHORQJRSUD]RGDRUJDQL]DomR

0XLWR$OWR

6XEVWDQFLDO&DWDVWUyILFR 7RWDO SDUDOLVDomR RX LPSDFWRV GH JUDQGH HVFDOD HP UHODomR jV RSHUDo}HV
DWLYLGDGHV SURFHVVRV SURMHWRV SURJUDPDV HRX QHJyFLRV GD RUJDQL]DomR FDXVDQGR LPSDFWRV
LUUHYHUVtYHLVHRXFDWDVWUyILFRVFDSD]HVGHFDXVDUDH[WLQomRGDRUJDQL]DomR




$YDOLDomRGH5LVFRV$SyVDFRQFOXVmRGRUHODWyULRGHULVFRVR&RPLWrGH$XGLWRULDGHYHUi
DSUHVHQWDURVUHVXOWDGRVHQFRQWUDGRVj'LUHWRULDSDUDTXHHVWDSRVVDDYDOLDURVULVFRVH
GHFLGLU TXDO WUDWDPHQWR VHUi GDGR DRV 5LVFRV LGHQWLILFDGRV EHP FRPR VH GDUi D
LPSOHPHQWDomRGRWUDWDPHQWRHPTXHVWmR
$ ILQDOLGDGH GD DYDOLDomR GH ULVFRV p DX[LOLDU QD WRPDGD GH GHFLV}HV FRP EDVH QRV
UHVXOWDGRVGDDQiOLVHGHULVFRVVREUHTXDLV5LVFRVQHFHVVLWDPGHWUDWDPHQWRHDSULRULGDGH
SDUDDLPSOHPHQWDomRGRUHIHULGRWUDWDPHQWR
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$ VLWXDomR HP TXH D &RPSDQKLD HVWi GLVSRVWR D HQIUHQWDU SDUD LPSOHPHQWDU VXDV
HVWUDWpJLDV FRPHUFLDLV DWLQJLU VHXV REMHWLYRV ILQDQFHLURV H DJUHJDU YDORU SDUD VHXV
DFLRQLVWDV3DUWHV ,QWHUHVVDGDV p FKDPDGR GH ³DSHWLWH DR ULVFR´ H R QtYHO GH YDULDomR
DFHLWiYHOQRGHVHPSHQKRHPUHODomRjPHWDSDUDRFXPSULPHQWRGHXPREMHWLYRHVSHFtILFR
pFKDPDGRGH³WROHUkQFLDDRULVFR´
'HVWDIRUPDDVVHJXLQWHVGLUHWUL]HVSRGHPVHUXVDGDVSHOR&RPSDQKLDSDUDSULRUL]DomRH
WUDWDPHQWRGHULVFRV
1tYHOGH5LVFR

&ULWpULRVSDUD3ULRUL]DomRH7UDWDPHQWRGH5LVFRV

5( 5LVFR
([WUHPR 

1tYHOGHULVFRPXLWRDOpPGRDSHWLWHDULVFR4XDOTXHUULVFRQHVVHQtYHOGHYHVHUFRPXQLFDGRj
JRYHUQDQoDHDOWDDGPLQLVWUDomRHWHUXPDUHVSRVWDLPHGLDWD3RVWHUJDomRGHPHGLGDVVyFRP
DXWRUL]DomRGRGLULJHQWHPi[LPR

5$ 5LVFR$OWR 
50 5LVFR0pGLR 
5% 5LVFR%DL[R 



1tYHOGHULVFRDOpPGRDSHWLWHDULVFR4XDOTXHUULVFRQHVVHQtYHOGHYHUVHUFRPXQLFDGRjDOWD
DGPLQLVWUDomRHWHUXPDDomRWRPDGDHPSHUtRGRGHWHUPLQDGR3RVWHUJDomRGHPHGLGDVVyFRP
DXWRUL]DomRGRGLULJHQWHGHiUHD
1tYHOGHULVFRGHQWURGRDSHWLWHDULVFR*HUDOPHQWHQHQKXPDPHGLGDHVSHFLDOpQHFHVViULDSRUpP
UHTXHUDWLYLGDGHVGHPRQLWRUDPHQWRHVSHFtILFDVHDWHQomRGDJHUrQFLDQDPDQXWHQomRGHUHVSRVWDV
HFRQWUROHVSDUDPDQWHURULVFRQHVVHQtYHORXUHGX]LORVHPFXVWRVDGLFLRQDLV
1tYHOGHULVFRGHQWURGRDSHWLWHDULVFRPDVpSRVVtYHOTXHH[LVWDPRSRUWXQLGDGHVGHPDLRUUHWRUQR
TXHSRGHPVHUH[SORUDGDVDVVXPLQGRVHPDLVULVFRVDYDOLDQGRDUHODomRFXVWRV[EHQHItFLRVFRPR
GLPLQXLURQtYHOGHFRQWUROHV

7UDWDPHQWRGH5LVFRV$SUHVHQWDGRVRVUHVXOWDGRVSDUDD'LUHWRULDHGHFLGLGRRWUDWDPHQWR
TXHVHUiGDGRDRVULVFRVLGHQWLILFDGRVVHUiLQVWLWXtGRXPJUXSRGHWUDEDOKRHQYROYHQGRR
&RPLWrGH$XGLWRULDHDV3DUWHV,QWHUHVVDGDVSDUDGHVHQKDURSODQRGHDomRHLPSOHPHQWDU
RWUDWDPHQWR
(VWD HWDSD HQYROYH DVHOHomR GH XPDRX PDLV RSo}HV SDUD PRGLILFDUR QtYHO GR ULVFR D
SUREDELOLGDGH RX R LPSDFWR  H D HODERUDomR GH SODQRV GH WUDWDPHQWR TXH XPD YH]
LPSOHPHQWDGRVLPSOLFDUmRDLQWURGXomRGHQRYRVFRQWUROHVRXDPRGLILFDomRGRVH[LVWHQWHV
$ SDUWLU GD GHILQLomR GRV FULWpULRVPDFUR GH apetite e tolerância aos riscos R JUXSR GH
WUDEDOKRGHYHUiDSUHVHQWDUSODQRVGHDomRFRPPHGLGDVDGHTXDGDVSDUDILQVGHHOLPLQDomR
RXPLWLJDomRGRVULVFRVLGHQWLILFDGRVDQXDOPHQWHVDOYRVHGHILQLGRGHPDQHLUDGLVWLQWDQR
SODQR GH DomR SULRUL]DQGR RV HVIRUoRV KXPDQRV H RUoDPHQWiULRV DRV 5LVFRV GH PDLRU
LPSDFWRHRXFKDQFHGHPDWHULDOL]DomR
7DLV SODQRV GH DomR GHYHUmR FRQWDU FRP D UHFRPHQGDomR GR &RPLWr $XGLWRULD SDUD D
DSURYDomRIRUPDOGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHRDFRPSDQKDPHQWRSHULyGLFRGDVXD
H[HFXomRSHOR&RPLWrGHCompliance



0RQLWRUDPHQWRGRV5LVFRV2PRQLWRUDPHQWRHDDQiOLVHFUtWLFDGDJHVWmRGHULVFRVSHOR
&RPLWrGH$XGLWRULDpXPDGDVHWDSDVPDLVLPSRUWDQWHVGRSURFHVVRGHJHVWmRGHULVFRV
6HXVREMHWLYRVVmR
o

JDUDQWLU D DWXDOL]DomR GD IRUPD GH FODVVLILFDomR H SULRUL]DomR GRV ULVFRV Mi
LGHQWLILFDGRV

o

YHULILFDURVXUJLPHQWRGHQRYDVFDWHJRULDVGHULVFRV

o

YHULILFDURQtYHOGHLPSOHPHQWDomRGRVSODQRVGHPLWLJDomR
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o

GHWHFWDUPXGDQoDVQRFRQWH[WRH[WHUQRHLQWHUQRLQFOXLQGRDOWHUDo}HVQRVFULWpULRVGH
ULVFR H QR SUySULR 5LVFR TXH SRGHP UHTXHUHU UHYLVmR GRV WUDWDPHQWRV DWXDOPHQWH
DGRWDGRVHVXDVSULRULGDGHVHOHYDUjLGHQWLILFDomRGHULVFRVHPHUJHQWHVH

o

REWHU LQIRUPDo}HV DGLFLRQDLV SDUD PHOKRUDU D SROtWLFD D HVWUXWXUD H R SURFHVVR GH
JHVWmRGHULVFRV

o

YHULILFDUSHULRGLFDPHQWHVHRVFRQWUROHVLQWHUQRVFRQWLQXDPHILFD]HVHHILFLHQWHVH

o

YHULILFDUVHDVGLUHWUL]HVHVWDEHOHFLGDVSHODVSROtWLFDVHSURFHGLPHQWRVLQWHUQRVHVWmR
VHQGRFXPSULGDV

3DUDDX[LOLDUQHVWDHWDSDSRGHUiVHUUHDOL]DGDDXGLWRULDH[WHUQDLQGHSHQGHQWH
LLL 

(VWUXWXUDRUJDQL]DFLRQDOGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRV

1RVVRJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVpUHDOL]DGRSRUXPDHVWUXWXUDIRUPDGDSRUGLIHUHQWHVyUJmRVFRPDV
VHJXLQWHVFRPSHWrQFLDV
D
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomReRyUJmRUHVSRQViYHOSRUDSURYDUDVSROtWLFDVGLUHWUL]HV
0DWUL]0RGHODJHPGHULVFROLPLWHVGHH[SRVLomRHLPSDFWRVFRQIRUPHDSUHVHQWDGRSHOD'LUHWRULD
HUHFRPHQGDGRSHOR&RPLWrGH$XGLWRULDIRUQHFHUj'LUHWRULDTXDQGRQHFHVViULRVXDSHUFHSomR
GRJUDXGHH[SRVLomRDULVFRVTXHD&RPSDQKLDHVWiH[SRVWD YLVmRGRDFLRQLVWD HLQIOXHQFLDU
QDSULRUL]DomRGRVULVFRVDVHUHPWUDWDGRVDYDOLDUTXDQGRQHFHVViULRPXGDQoDVQRVOLPLWHVGH
H[SRVLomRGHULVFRVTXHWHQKDPVLGRDSURYDGRVSHOD'LUHWRULDHDYDOLDUSRUPHLRGR&RPLWrGH
$XGLWRULDDDGHTXDomRGDHVWUXWXUDRSHUDFLRQDOHGHFRQWUROHVLQWHUQRVSDUDRJHUHQFLDPHQWR
GHULVFRVDQXDOPHQWH
E
'LUHWRULD (VWDWXWiULD e R yUJmR UHVSRQViYHO SRU GHVHQKDU DV GLUHWUL]HV
0DWUL]0RGHODJHPGHULVFRGHWHUPLQDQGRRVOLPLWHVGHH[SRVLomRLPSDFWRVHDWROHUkQFLDGH
H[SRVLomRDRVULVFRVGHILQLUDHVWUXWXUDSDUDRVLVWHPDGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVGHQWURGD
&RPSDQKLDGHILQLUHPFRQMXQWRFRPR&RPLWrGHComplianceRVSODQRVGHDomRSDUDPLWLJDomR
GRVULVFRVVXSHUYLVLRQDURSURFHVVRGHDYDOLDomRGHULVFRVHPRQLWRUDUDHYROXomRGDH[SRVLomR
DRVULVFRVHRVVLVWHPDVGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRHDLQGDGLVVHPLQDUDFXOWXUDGDJHVWmRGH
ULVFRHPWRGD&RPSDQKLD
F
&RPLWr GH $XGLWRULD 2 yUJmR IRL DSURYDGR SHOR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR H
LPSOHPHQWDGRHPGHPDLRGHHpUHVSRQViYHOSHODVXSHUYLVmRGDJHVWmRGHULVFRVGD
&RPSDQKLD VHQGR UHVSRQViYHO SRU RSLQDU VREUH D FRQWUDWDomR RX GHVWLWXLomR GRV DXGLWRUHV
LQGHSHQGHQWHVGD&RPSDQKLDDYDOLDUDVLQIRUPDo}HVWULPHVWUDLVGHPRQVWUDo}HVLQWHUPHGLiULDV
H GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV DFRPSDQKDU DV DWLYLGDGHV GD DXGLWRULD LQWHUQD H GR &RPLWr GH
ComplianceGD&RPSDQKLDDYDOLDUHPRQLWRUDUDVH[SRVLo}HVGHULVFRGD&RPSDQKLDUHSRUWDU
SHULRGLFDPHQWH DV VXDV DWLYLGDGHV DR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR DYDOLDU PRQLWRUDU H
UHFRPHQGDUjDGPLQLVWUDomRDFRUUHomRRXDSULPRUDPHQWRGDVSROtWLFDVLQWHUQDVGD&RPSDQKLD
LQFOXLQGR D SROtWLFD GH WUDQVDo}HV FRP SDUWHV UHODFLRQDGDV EHP FRPR SRVVXLU PHLRV SDUD
UHFHSomR H WUDWDPHQWR GH LQIRUPDo}HV DFHUFD GR GHVFXPSULPHQWR GH GLVSRVLWLYRV OHJDLV H
QRUPDWLYRV DSOLFiYHLV j &RPSDQKLD DOpP GH UHJXODPHQWRV H FyGLJRV LQWHUQRV LQFOXVLYH FRP
SUHYLVmR GH SURFHGLPHQWRV HVSHFtILFRV SDUD SURWHomR GR SUHVWDGRU H GD FRQILGHQFLDOLGDGH GD
LQIRUPDomR
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G
&RPLWr GH Compliance 2 yUJmR IRL DSURYDGR SHOR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR H
LPSOHPHQWDGRHPGHMXQKRGHHpUHVSRQViYHOSRUVXSHUYLVLRQDUDDGRomRGDVURWLQDV
LQWHUQDV H LQLFLDWLYDV D ILP GH HYLWDU GHWHFWDU HRX UHPHGLDU SRVVtYHLV ULVFRV HQYROYHQGR DV
DWLYLGDGHV GD &RPSDQKLD IRUQHFHU DSRLR PHWRGROyJLFR DRV GHSDUWDPHQWRV RSHUDFLRQDLV H
IXQFLRQDLV GD &RPSDQKLD SRU PHLR GH IHUUDPHQWDV H VHUYLoRV VRE GHPDQGD IRUQHFHU
LQIRUPDo}HVSUHFLVDVtQWHJUDVHVXILFLHQWHVSDUDDPRGHODJHPGHULVFRVDSUHVHQWDUSHUFHSomR
TXDQWRjH[SRVLomRDRULVFR PDJQLWXGHGHLPSDFWRHSUREDELOLGDGHGHRFRUUrQFLD VHSRVVtYHO
SDXWDGDWDPEpPHPLQGLFDGRUHVGHPHUFDGRSURSRUOLPLWHVSDUDH[SRVLomRDRVULVFRVHVXJHULU
DYDOLDU LPSODQWDU H PRQLWRUDU DV Do}HV FRP R REMHWLYR GH UHGX]LU D H[SRVLomR DR ULVFR
VXSHUYLVLRQDU R SURFHVVR GH DYDOLDomR GH ULVFRV HP FRQMXQWR FRP D 'LUHWRULD H DVVHJXUDU R
PRQLWRUDPHQWRFRQVWDQWHGHULVFRVGHIRQWHVH[WHUQDVFRPYLVmRSURVSHFWLYDVREUHRVULVFRV
HPHUJHQWHVDFRPSDQKDUD'LUHWRULDQDLPSODQWDomRGHVWD3ROtWLFDSRUPHLRGDGLVVHPLQDomRGH
IHUUDPHQWDVHERDVSUiWLFDVDYDOLDURVULVFRVDVVRFLDGRVDFHUWRVSURMHWRVHVWUDWpJLFRVSDUFHULDV
RXWUDQVDo}HVGHIXV}HVHDTXLVLo}HVFXPSULURVOLPLWHVGHULVFRVDSURYDGRVSHOR&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomRFRPXQLFDUWHPSHVWLYDPHQWHRVHYHQWRVGHULVFRTXHDSUHVHQWDUHPWHQGrQFLD
GH RFRUUrQFLD HRX HYHQWXDO H[WUDSRODomR GH OLPLWHV SDUD GLVFXVVmR QRV IyUXQV H DOoDGDV
DSURSULDGDVDVVHJXUDUDVLQIRUPDo}HVGLVSRQLELOL]DGDVj'LUHWRULDVREUHULVFRVRXLQFLGHQWHV
EHPFRPRFRRUGHQDURVLVWHPDGHJHUHQFLDPHQWRGRVULVFRVHPPRPHQWRVGHFULVHVHPFDVR
GHJUDQGHVDFRQWHFLPHQWRVSURSRUWUHLQDPHQWRVSDUDDViUHDVHQYROYLGDVVREUHPHWRGRORJLD
FRQFHLWRVHFXOWXUDGHJHVWmRGHULVFRHGHILQLUSURFHGLPHQWRVSDUDPRQLWRUDPHQWRGHWHUFHLURV
H
)XQFLRQiULRV(VSHFLILFDPHQWH'HVLJQDGRV$&RPSDQKLDGHYHUiGHVLJQDUIXQFLRQiULRV
SDUDDH[HUFHUIXQo}HVGHFRPSOLDQFHFRQWUROHVLQWHUQRVHULVFRVFRUSRUDWLYRVVHQGRYHGDGDD
DFXPXODomR FRP DWLYLGDGHV RSHUDFLRQDLV 7DLV IXQFLRQiULRV QR H[HUFtFLR GHVWDV IXQo}HV
HVSHFtILFDVUHVSRQGHUmRGLUHWDPHQWHDR&RPLWrGH$XGLWRULD6HUmRUHVSRQViYHLVSRUUHDOL]DU
WHVWHVGHDGHUrQFLDjVSROtWLFDVGD&RPSDQKLDGDUVXSRUWHDR&RPLWrGH$XGLWRULDHDR&RPLWr
GH &RPSOLDQFH HGHVHQYROYHU DV GHPDLV DWLYLGDGHV TXHYHQKDP D VHUGHWHUPLQDGDV SRU WDLV
&RPLWrV
I
*HVWRUHVGDVÈUHDVGH1HJyFLR5HVSRQViYHLVSRULGHQWLILFDUHJHUHQFLDURVULVFRVGDV
UHVSHFWLYDV iUHDV GH QHJyFLR H SURFHVVRV GH DFRUGR FRP RV /LPLWHV GH 5LVFRV FRPXQLFDU
WHPSHVWLYDPHQWH j iUHD UHVSRQViYHO SRU FRQWUROHV LQWHUQRV GD &RPSDQKLD FRQIRUPH DV
GHILQLo}HV GR &RPLWr GH $XGLWRULD H FRQWDQGR FRP R DX[tOLR GH JHVWRUHV GH GLIHUHQWHV
GHSDUWDPHQWRV DGHSHQGHUGDiUHDHQYROYLGD LPSOHPHQWDUHDFRPSDQKDURVSODQRVGHDomR
SDUDPLWLJDomRGH5LVFRVHDFRPSDQKDUDVDo}HVFRUUHWLYDVQDVUHVSHFWLYDViUHDVHSURFHVVRV
J
ÈUHDGH$XGLWRULD,QWHUQD$ÈUHDIRLDSURYDGDSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHP
GHPDLRGHHLPSOHPHQWDGDFRPDLQGLFDomRGHUHVSRQViYHOSHORVHWRUUHVSRQViYHOSRU
DIHULU D TXDOLGDGH H D HIHWLYLGDGH GRV SURFHVVRV GH JHUHQFLDPHQWR GH ULVFRV GD &RPSDQKLD
VXJHULQGRDOWHUDo}HVDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHj'LUHWRULDTXDQGRQHFHVViULRIRUQHFHU
TXDQGR VROLFLWDGR LQIRUPDo}HV SUHFLVDV tQWHJUDV H VXILFLHQWHV SDUD D PRGHODJHP GH ULVFRV
DSUHVHQWDUTXDQGRVROLFLWDGRVXDSHUFHSomRTXDQWRjH[SRVLomRDRULVFR PDJQLWXGHGHLPSDFWR
H SUREDELOLGDGH GH RFRUUrQFLD  VH SRVVtYHO SDXWDGD WDPEpP HP LQGLFDGRUHV GH PHUFDGR H
SURSRUOLPLWHVSDUDH[SRVLomRDRVULVFRVj'LUHWRULD
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F  $GHTXDomR GD HVWUXWXUD RSHUDFLRQDO H GH FRQWUROHV LQWHUQRV SDUD YHULILFDomR GD
HIHWLYLGDGHGDSROtWLFDGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRV
1RVVDDGPLQLVWUDomRSRUPHLRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRH'LUHWRULDHGLYHUVRVyUJmRVHPHVSHFLDO
D ÈUHD GH $XGLWRULD ,QWHUQD PRQLWRUDP H DYDOLDP SRU PHLRV TXH FRQVLGHUDPRV DGHTXDGRV VH DV
RSHUDo}HVTXHHIHWXDPRVHVWmRGHDFRUGRFRPDVSROtWLFDVSRUQyVDGRWDGDVHVHUHSUHVHQWDPH[SRVLomR
D ULVFRV TXH FRPSURPHWDP R DWHQGLPHQWR GRV QRVVRV REMHWLYRV $OpP GLVWR D HVWUXWXUD H RUoDPHQWR
GHVWLQDGRV j ÈUHD GH $XGLWRULD ,QWHUQD IRUDP DSURYDGDV HP UHXQLmR GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR
UHDOL]DGDHPGHPDLRGHFRPRVHQGRVXILFLHQWHVSDUDRGHVHPSHQKRGHVXDVFRPSHWrQFLDV
(PYLVWDGHQRVVRSRUWHULVFRVFRUUHVSRQGHQWHVHYROXPHGHQRVVDVLQWHUDo}HVFRPHQWHVS~EOLFRVH
DJHQWHVGRJRYHUQRHQWHQGHPRVTXHQRVVDHVWUXWXUDRSHUDFLRQDODWXDOSDUDYHULILFDomRGDHIHWLYLGDGH
GHQRVVDVDWLYLGDGHVGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVpDGHTXDGD
3RUILPHQWHQGHPRVTXHDHVWUXWXUDRSHUDFLRQDOHGHFRQWUROHLQWHUQRVpDGHTXDGDSDUDYHULILFDUD
HIHWLYLGDGHGD3ROtWLFDGH*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRVHVHPSUHTXHQHFHVViULRVHQGRTXHQRPtQLPR
XPDYH]DRDQRUHYLVDPRVQRVVRVFyGLJRVHSROtWLFDVLQWHUQDVSDUDDGHTXiORVHDWXDOL]iORV
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±3ROtWLFDGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVGHPHUFDGR
D

3ROtWLFDIRUPDOL]DGDGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVGHPHUFDGR

$ &RPSDQKLD QmR DGRWD XPD SROtWLFD IRUPDOL]DGD HVSHFtILFD SDUD R JHUHQFLDPHQWR GH ULVFRV GH
PHUFDGR'HDFRUGRFRPD3ROtWLFDGH*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRVDSURYDGDHP5HXQLmRGR&RQVHOKR
GH$GPLQLVWUDomRUHDOL]DGDHPGHMXQKRGHRV5LVFRVGH0HUFDGRWDOTXDORVGHPDLVULVFRV
JHUHQFLDGRVSRUWDO3ROtWLFDVmRPRQLWRUDGRVFODVVLILFDGRVHUHODWDGRVj$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLD
TXHEXVFDUiDVDo}HVDGHTXDGDVSDUDVXDPLWLJDomRHOLPLQDomR3DUDPDLRUHVLQIRUPDo}HVYHULWHP
GHVWH)RUPXOiULR
E

REMHWLYRVHHVWUDWpJLDVGDSROtWLFDGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVGHPHUFDGR

1mRDSOLFiYHO
L

ULVFRVGHPHUFDGRSDUDRVTXDLVVHEXVFDSURWHomR

1mRDSOLFiYHO
LL 

HVWUDWpJLDGHSURWHomRSDWULPRQLDO hedge 

1mRDSOLFiYHO
LLL 

LQVWUXPHQWRVXWLOL]DGRVSDUDSURWHomRSDWULPRQLDO hedge 

1mR$SOLFiYHO
LY 

SDUkPHWURVXWLOL]DGRVSDUDRJHUHQFLDPHQWRGHVVHVULVFRV

1mR$SOLFiYHO
Y

LQVWUXPHQWRVILQDQFHLURVFRPREMHWLYRVGLYHUVRVGHSURWHomRSDWULPRQLDO hedge 

1mRDSOLFiYHO
YL 

HVWUXWXUDRUJDQL]DFLRQDOGHFRQWUROHGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRV

1mR$SOLFiYHO
F
DGHTXDomRGDHVWUXWXUDRSHUDFLRQDOHFRQWUROHVLQWHUQRVSDUDYHULILFDomRGDHIHWLYLGDGH
GDSROtWLFDDGRWDGD
1mR$SOLFiYHO
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'HVFULomRGRVFRQWUROHVLQWHUQRV
D
SULQFLSDLVSUiWLFDVGHFRQWUROHVLQWHUQRVHRJUDXGHHILFLrQFLDGHWDLV
FRQWUROHVLQGLFDQGRHYHQWXDLVLPSHUIHLo}HVHDVSURYLGrQFLDVDGRWDGDVSDUDFRUULJLODV


A Companhia implementa e mantém práticas e sistemas de controles internos que buscam fornecer
aos seus acionistas maior segurança sobre a confiabilidade de suas demonstrações financeiras e
demais informações financeiras.
Os processos e sistemas de controles internos que a Companhia adota baseiam-se, principalmente,
em identificar os fatores de risco e suas implicações na persecução de seus objetivos. Para isso, seu
processo consiste basicamente em avaliar periodicamente o potencial de impacto e probabilidade de
ocorrência de tais riscos, considerando ainda os limites de risco que a Companhia está disposta a
incorrer na busca por retorno e geração de valor. Os processos relacionados com a gestão de riscos
de compliance da Companhia encontram-se detalhados na Seção 5.4.
A Companhia entende que a estrutura operacional e de controles internos é adequada para verificar
a efetividade do gerenciamento dos riscos de mercado e sempre que necessário a Companhia
revisará os códigos e políticas internas para adequá-los e atualizá-los.
E

HVWUXWXUDVRUJDQL]DFLRQDLVHQYROYLGDV



Participam das práticas de controles internos da Companhia: o (a) Comitê de Auditoria, (b) o
Comitê de Compliance, e (c) a Auditoria Interna.
Comitê de Auditoria
A Companhia instalou, em 13 de maio de 2021, um Comitê de Auditoria de caráter-não estatutário
e permanente, que reporta ao Conselho de Administração, que terá como principais atribuições:
(i)

zelar pelos legítimos interesses da Companhia, no âmbito de suas atribuições;

(ii)
avaliar, acompanhar e assegurar a adoção das melhores práticas de governança corporativa
e coordenar o processo de implementação e manutenção de tais práticas, propondo alterações e
atualizações quando necessário;
(iii)
propor ao Conselho de Administração a indicação dos auditores independentes, bem como
a substituição de tais auditores independentes, e opinar sobre a contratação do auditor independente
para qualquer outro serviço;
(iv)
supervisionar as atividades dos auditores independentes, a fim de avaliar: (a) a sua
independência; (b) a qualidade dos serviços prestados; e (c) a adequação dos serviços prestados às
necessidades da Companhia;
(v)
supervisionar a implementação de iniciativas de auditoria interna, a instalação e as
atividades da auditoria interna da Companhia e de suas controladas, se e quando instaladas,
monitorando a efetividade e a suficiência da estrutura, bem como a qualidade e integridade dos
processos de auditoria interna e independente, propondo ao Conselho de Administração as ações
que forem necessárias para aperfeiçoá-las;
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(vi)
supervisionar as atividades da área de elaboração das demonstrações financeiras da
Companhia e de suas controladas;
(vii)
assessorar o Conselho de Administração no processo de supervisão da elaboração do
orçamento anual, bem como das demonstrações financeiras da Companhia e demais relatórios
exigidos por lei, a fim de assegurar que tais demonstrações e relatórios cumpram os requisitos legais
aplicáveis;
(viii)
revisar previamente à sua divulgação e monitorar a qualidade e integridade das informações
trimestrais, intermediárias e anuais da Companhia e de suas controladas, bem como documentos
correlatos, incluindo as divulgações constantes do relatório da administração da Companhia,
efetuando as recomendações que entender necessárias ao Conselho de Administração;
(ix)

supervisionar as atividades da área de controles internos da Companhia e de suas

controladas, bem como monitorar a qualidade e integridade dos mecanismos de controles internos
da Companhia e de suas controladas, apresentando as recomendações de aprimoramento de
políticas, práticas e procedimentos que entender necessárias;
(x)
avaliar a efetividade e suficiência dos sistemas de controles e de gerenciamento de riscos,
abrangendo riscos legais, regulatórios, tributários e trabalhistas;
(xi)
manifestar-se, previamente ao Conselho de Administração, a respeito do relatório anual
sobre o sistema de controles internos e de gerenciamento de riscos corporativos da Companhia;
(xii)
opinar, exclusivamente quando solicitado pelo Conselho de Administração, sobre as
propostas dos órgãos de administração, a serem submetidas à Assembleia Geral e/ou à
administração, conforme o caso, relativas à modificação do capital social, emissão de debêntures ou
bônus de subscrição, orçamentos de capital, distribuição de dividendos, transformação,
incorporação, fusão ou cisão e investimentos e desinvestimentos relevantes relativos à Companhia;
(xiii)
auxiliar o Conselho de Administração e a Diretoria da Companhia na análise da conjuntura
econômica brasileira e mundial e de seus potenciais reflexos na posição financeira da Companhia,
bem como na elaboração de cenários e tendências, na avaliação de oportunidades e riscos e na
definição de estratégias a serem adotadas pela Companhia no que tange à sua política financeira e
de investimentos;
(xiv)
avaliar e monitorar as exposições de risco da Companhia, podendo inclusive requerer
informações detalhadas de políticas e procedimento relacionados com as despesas e investimentos
realizados em nome da Companhia;
(xv)
avaliar, monitorar e recomendar, juntamente com a administração e a área de auditoria
interna da Companhia, a adequação, correção e aprimoramento das políticas internas da
Companhia, incluindo, mas não se limitando à Política de Transações com Partes Relacionadas
realizada pela Companhia e suas respectivas evidenciações;
(xvi)
verificar o cumprimento de suas recomendações e/ou esclarecimentos às suas
manifestações, inclusive no que se refere ao planejamento dos trabalhos de auditoria;

414

PÁGINA: 88 de 367

Formulário de Referência - 2021 - DESKTOP – SIGMANET COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA S.A.

Versão : 2

5.3 - Descrição Dos Controles Internos

(xvii)
avaliar a observância, pela Diretoria da Companhia, das recomendações feitas pelas
auditorias independente e interna, bem como se pronunciar junto ao Conselho de Administração
quanto a eventuais conflitos entre a auditoria interna, a externa e/ ou a Diretoria da Companhia;
(xviii) reunir-se com os demais comitês, comissões (caso existentes) e com o Conselho de
Administração da Companhia, para discutir políticas, práticas e procedimentos financeiros e de
investimento, auditoria e compliance, identificados no âmbito das suas respectivas competências;
(xix)
examinar, discutir e formular recomendações ao Conselho de Administração quanto à
política financeira e de investimento proposta pela Diretoria da Companhia, incluindo, mas não se
limitando, aplicações e operações financeiras, investimentos financeiros, captação e gestão de caixa
e de riscos financeiros, bem como acompanhar sua implantação;
(xx)
acompanhar a implantação de políticas de compliance aprovada pelo Conselho de
Administração, a fim de assegurar que estão sendo atendidas as orientações definidas;
(xxi)

observar as políticas da Companhia quando recebidas denúncias pelos canais de

comunicação da Companhia e/ou outros sinais de alerta existentes e supervisionar a adoção de
medidas, com foco na prevenção, detecção e resposta a eventuais violações existentes,
recomendando a aplicação das medidas pertinentes em casos constatados de infrações;
(xxii)
analisar previamente todo e qualquer contrato (i) envolvendo a Companhia e/ou suas
controladas relativos à prestação de serviços de consultoria, assessoria e/ou atividades similares por
terceiros e que os Administradores julguem necessário; e/ou (ii) envolvendo a Companhia e/ou suas
controladas, de um lado, e qualquer Parte Relacionada da Companhia (nos termos da Política de
Transações com Partes Relacionadas e Conflitos de Interesse), de suas controladas, dos acionistas
da Companhia e/ou dos administradores, conforme o caso, podendo emitir pareceres aos órgãos
estatutários competentes;
(xxiii)

monitorar a qualidade e integridade das informações e medições divulgadas, dados

contábeis ajustados e em dados não contábeis que acrescentem elementos não previstos na
estrutura dos relatórios usuais das demonstrações financeiras;
(xxiv) avaliar e monitorar as exposições de risco da Companhia, podendo inclusive requerer
informações detalhadas de políticas e procedimentos relacionados com: (i) a remuneração da
administração; (ii) a utilização de ativos da Companhia; e (iii) as despesas incorridas em nome da
Companhia;
(xxv) elaborar relatório anual resumido, a ser apresentado juntamente com as demonstrações
financeiras, contendo, no mínimo, as seguintes informações: (i) as atividades exercidas no período,
os resultados e conclusões alcançados; (ii) a avaliação da efetividade dos sistemas de controles
internos e de gerenciamento de riscos corporativos da Companhia; (iii) a descrição das
recomendações apresentadas à administração da Companhia e as evidências de sua
implementação; (iv) a avaliação da efetividade das auditorias independente e interna; (v) a avaliação
da qualidade dos relatórios financeiros, de controles internos e de gerenciamento de riscos
corporativos referentes ao período; e (vi) quaisquer situações nas quais exista divergência
significativa entre a administração da Companhia, os auditores independentes e o Comitê em relação
às demonstrações financeiras da Companhia;
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(xxvi) acompanhar a implantação da política financeira aprovada pelo Conselho de
Administração, a fim de assegurar que estão sendo atendidas as orientações definidas; e
(xxvii)

sugerir alterações ao Regimento Interno do Comitê de Auditoria.

Comitê de Compliance
A Companhia criou, em 13 de maio de 2021, um Comitê de Compliance de caráter não-estatutário e
permanente, que reportará ao Conselho de Administração. Em 22 de junho de 2021, o Conselho de
Administração aprovou o Regimento Interno e a eleição dos membros do Comitê de Compliance.
Auditoria Interna
A Companhia instalou, em 13 de maio de 2021, uma Auditoria Interna que reporta ao Conselho de
Administração, que terá como principais atribuições:
(i)

elaborar o regimento interno disciplinador das regras operacionais para o seu funcionamento,
submetendo-o, bem como as respectivas alterações, à aprovação do Conselho de
Administração;

(ii)

propor ao Conselho de Administração a indicação dos auditores independentes, bem como a
substituição ou destituição de tais auditores independentes, e opinar sobre a contratação do
auditor independente para qualquer outro serviço;

(iii)

supervisionar as atividades dos auditores independentes, a fim de avaliar: (i) a sua
independência; (ii) a qualidade de serviços prestados; e (iii) a adequação dos serviços
prestados às necessidades da Companhia;

(iv)

supervisionar as atividades da auditoria interna da Companhia e de suas controladas,
monitorando a efetividade e a suficiência da estrutura, bem como a qualidade e integridade
dos processos de auditoria interna e independente, propondo ao Conselho de Administração
as ações que forem necessárias para aperfeiçoá-las;

(v)

supervisionar as atividades da área de elaboração das demonstrações financeiras da
Companhia e de suas controladas;

(vi)

supervisionar as atividades da área de controles internos da Companhia e de suas
controladas;

(vii)

avaliar e monitorar a qualidade e integridade das informações trimestrais, das demonstrações
financeiras intermediárias e das demonstrações financeiras da Companhia e de suas
controladas, efetuando as recomendações que entender necessárias ao Conselho de
Administração;

(viii)

monitorar a qualidade e integridade dos mecanismos de controles internos da Companhia e
de suas controladas, apresentando as recomendações de aprimoramento de políticas,
práticas e procedimentos que entender necessárias;

(ix)

avaliar a efetividade e suficiência dos sistemas de controles e de gerenciamento de riscos,
abrangendo riscos legais e normativos em quaisquer esferas judiciais ou administrativas;
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(x)

manifestar-se, previamente ao Conselho de Administração, a respeito do relatório anual sobre
o sistema de controles internos e de gerenciamento de riscos corporativos da Companhia;

(xi)

opinar, a pedido do Conselho de Administração, sobre as propostas dos órgãos de
administração, a serem submetidas à Assembleia Geral, relativas à modificação do capital
social, emissão de debêntures ou bônus de subscrição, orçamentos de capital, distribuição
de dividendos, transformação, incorporação, fusão ou cisão;

(xii)

monitorar a qualidade e integridade das informações e medições divulgadas dados contábeis
ajustados e em dados não contábeis que acrescentem elementos não previstos na estrutura
dos relatórios usuais das demonstrações financeiras;

(xiii)

avaliar e monitorar as exposições de risco da Companhia, podendo inclusive requerer
informações detalhadas de políticas e procedimentos relacionados com: (i) a remuneração da
administração; (ii) a utilização de ativos da Companhia; e (iii) as despesas incorridas em nome
da Companhia;

(xiv)

avaliar e monitorar, juntamente com a administração e a área de auditoria interna da
Companhia, a adequação das transações com partes relacionadas realizadas pela
Companhia e suas respectivas evidenciações;

(xv)

verificar o cumprimento de suas recomendações e/ou esclarecimentos às suas
manifestações, inclusive no que se refere ao planejamento dos trabalhos de auditoria;

(xvi)

avaliar a observância, pela Diretoria da Companhia, das recomendações feitas pelas
auditorias independente e interna, bem como se pronunciar junto ao Conselho de
Administração quanto a eventuais conflitos entre a auditoria interna, a externa e/ ou a Diretoria
da Companhia;

(xvii)

reunir-se com os diversos Comitês, Comissões e com o Conselho de Administração, para
discutir políticas, práticas e procedimentos identificados no âmbito das suas respectivas
competências;

(xviii) elaborar relatório anual resumido, a ser apresentado juntamente com as demonstrações
financeiras, contendo, no mínimo, as seguintes informações: (i) as atividades exercidas no
período, os resultados e conclusões alcançados; (ii) a avaliação da efetividade dos sistemas
de controles internos e de gerenciamento de riscos corporativos da Companhia; (iii) a
descrição das recomendações apresentadas à administração da Companhia e as evidências
de sua implementação; (iv) a avaliação da efetividade das auditorias independente e interna;
(v) a avaliação da qualidade dos relatórios financeiros, de controles internos e de
gerenciamento de riscos corporativos referentes ao período; e (vi) quaisquer situações nas
quais exista divergência significativa entre a administração da Companhia, os auditores
independentes e o Comitê em relação às demonstrações financeiras da Companhia; e
(xix)

opinar sobre matérias que lhe sejam submetidas pelo Conselho de Administração, bem como
sobre aquelas que considerar relevantes.
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F
IRUPD GH VXSHUYLVmR GD HILFLrQFLD GRV FRQWUROHV LQWHUQDV SHOD DGPLQLVWUDomR GD
&RPSDQKLDLQGLFDQGRRFDUJRGDVSHVVRDVUHVSRQViYHLVSHORUHIHULGRDFRPSDQKDPHQWR


O Comitê de Auditoria, na qualidade de órgão colegiado, será responsável por realizar, no mínimo
anualmente, a auto avaliação de suas atividades e identificar possibilidade de melhorias na forma de
sua atuação, destacando ainda as recomendações feitas ao Conselho de Administração.
Ademais, a supervisão da eficiência dos controles internos é de responsabilidade do Comitê de
Compliance.
G
GHILFLrQFLDV H UHFRPHQGDo}HV VREUH RV FRQWUROHV LQWHUQRV SUHVHQWHV QR UHODWyULR
FLUFXQVWDQFLDGR SUHSDUDGR H HQFDPLQKDGR j &RPSDQKLD SHOR DXGLWRU LQGHSHQGHQWH QRV
WHUPRVGDUHJXODPHQWDomRHPLWLGDSHOD&90TXHWUDWDGRUHJLVWURHGRH[HUFtFLRGDDWLYLGDGH
GHDXGLWRULDLQGHSHQGHQWH
Durante a auditoria das demonstrações financeiras da Companhia, os auditores independentes
consideram os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das
demonstrações financeiras, com o objetivo de planejar os procedimentos de auditoria que sejam
apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião específica sobre a
eficácia dos controles internos da Companhia.
Os auditores independentes da Companhia obtiveram entendimento dos controles internos
relevantes e conduziram procedimentos apropriados às circunstâncias em conexão com a auditoria
das informações financeiras do período de três meses findo em 31 de março de 2021, oportunidade
em que identificaram os assuntos descritos abaixo, tendo-os classificado como deficiências
significativas, bem como feito as recomendações que seguem na tabela a seguir:
$VVXQWR
Ambiente geral de
controles de tecnologia
da informação

'HVFULomRGDGHILFLrQFLDHUHFRPHQGDomRGRVDXGLWRUHV
No que tange aos sistemas de tecnologia da informação relevantes para mensuração e
registro das principais rubricas das demonstrações financeiras, foi identificado que a
Companhia não possui políticas e procedimentos formalizados para os controles gerais
de TI, especificamente com relação aos seguintes principais aspectos:
1) Gestão e controles de mudanças nos sistemas - mudanças são aplicadas
diretamente em produção e pela equipe de desenvolvimento sem um protocolo definido
de segregação de funções nas atividades;
2) Controle de acesso aos sistemas e definição de perfis por tipo de usuário, incluindo
delegação de autoridade de aprovação;
3) Gestão e controle de uso dos super usuários com acesso ao sistema MEGA
utilizados pelas áreas de negócios; e
Gestão de riscos cibernéticos (cybersecurity) internos e externos.
Recomendou-se à Administração que a Companhia obtenha um plano de
implementação de políticas e procedimentos de controles gerais de tecnologia da
informação, seguindo benchmarks de boas práticas corporativas e determine/formalize
um plano de formalização das políticas apropriadas ao ambiente corporativo e de
negócios e determine um plano de implementação.
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H
FRPHQWiULRV GRV GLUHWRUHV VREUH DV GHILFLrQFLDV DSRQWDGDV QR UHODWyULR
FLUFXQVWDQFLDGRSUHSDUDGRSHORDXGLWRULQGHSHQGHQWHHVREUHDVPHGLGDVFRUUHWLYDVDGRWDGDV

$VVXQWR
Ambiente geral de
controles de tecnologia
da informação

&RPHQWiULRVGRV'LUHWRUHV
1) Gestão e controles de mudanças nos sistemas - mudanças são aplicadas
diretamente em produção e pela equipe de desenvolvimento sem um protocolo definido
de segregação de funções nas atividades.


Nosso desafio é manter a flexibilidade como valor fundamental, permitindo a
manutenção do modelo corporativo que tem acelerado nosso crescimento, sem com
isso renunciar aos controles necessários para manter nosso negócio sustentável.


Para criar controles sem abrir mão da nossa capacidade de adaptar-nos rapidamente
às necessidades de nossos Clientes, Acionistas e Funcionários, lançamos o projeto
Governança Digital, que irá habilitar novos controles sobre mudanças em nossos
sistemas, mas também irá promover a adoção de práticas Ágeis em nossa organização
e acelerar o uso de novas tecnologias e inovação, utilizando técnicas DevSecOps como
pilar fundamental para a automação, controle e velocidade do nosso processo de
desenvolvimento.


Nosso projeto de Governança Digital já foi iniciado e nosso plano prevê iniciar a captura
dos benefícios em controle, eficiências e agilidade a partir do 4ªQ de 2021.
2) Controle de acesso aos sistemas e definição de perfis por tipo de usuário, incluindo
delegação de autoridade de aprovação.


Os controles de acesso às informações e dados são essenciais para o nosso
crescimento, mantendo as garantias de proteção aos dados dos nossos Clientes e do
nosso negócio.
Nesse sentido a Desktop tem em andamento um projeto, que se encontra na etapa final
do detalhamento de escopo, cujo objetivo é contratar um sistema para gerenciar
usuários, permissões, acessos e autorizar ações de ativação e desativação em nossos
sistemas.


Este escopo está sendo criado a partir de uma política de gestão de acessos apoiada
pela consultoria PG Advogados, para liberar, auditar e revogar o acesso de usuários
bem como estabelecer as regras relacionadas à delegação de permissões em nossas
plataformas e sistemas. Esta etapa será concluída até o final do 2º Q 2021.


Concluída a etapa acima, com a definição da política de gestão de acessos e escopo
detalhado, a Desktop dará início ao processo de aquisição do sistema. visando
automatizar a gestão e os controles de acesso à nossos sistemas até o final do 4ºQ
2021.


3) Gestão e controle de uso dos super usuários com acesso ao sistema MEGA
utilizados pelas áreas de negócios.


Tais vulnerabilidades relacionadas a acessos de super usuários estão associadas a
limitações na Plataforma MEGA. Neste caso em específico o Projeto ERP SAP irá
solucionar esta vulnerabilidade. Este projeto foi contratado em abril/2021 e está em fase
de execução, tendo como principais marcos:
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O início da Operação Assistida em outubro/2021
Roll Out Massivo em janeiro/2022.
O rollout acima habilita de imediato a desativação do sistema MEGA e solução definitiva
das vulnerabilidades identificadas.
Como Workaround, iremos implementar processos de controles internos para:
Revisar osperfis/permissões no sistema (MEGA), mantendo somente para os
profissionais autorizados;
Trava no sistema após cada fechamento contábil;
Formulário para entender a necessidade de qualquer transação e aprovação de tais
lançamentos;
Abertura dos ajustes e/ou reclassificações, somente com autorização e liberação pelo
Gerente da Controladoria.
4) Gestão de riscos cibernéticos (cybersecurity) internos e externos.


A Desktop contratou a consultoria norte americana AON Cyber Solutions para avaliar
todos os processos, procedimentos e infraestrutura da empresa, com o objetivo de
identificar e propor soluções de mitigação a todo e qualquer risco de segurança que
represente ameaça ao nosso negócio.
A AON Cyber Solutions, através da subsidiária Stroz&Friednerg, concluiu e entregou
relatório específico no 1ºQ de 2021, listando todos os potenciais pontos de
vulnerabilidades e as respectivas propostas de mitigação dos riscos de segurança e
cibernéticos.
Dentre uma série de ações executadas pela AON Cyber Solutions, vale destacar o teste
de vulnerabilidade externa, que não identificou vulnerabilidades críticas.
Após finalizada a revisão conduzida pela AON Cyber Solutions, foi estabelecido o
Security Program da Companhia, com uma série de ações em andamento, onde valor
destacar:
x

a Companhia contratará um parceiro para verificar e realizar testes periódicos
de penetração de terceiros e aplicar as ações de mitigação de segurança mais
importantes (previsão: outubro/2021);

x

a Compahia contratará um seguro para perda de dados e incidentes de
privacidade (previsão: outubro/2021);

x

a Companhia contratará ou ocomprará um software IDS e IDS para detectar e
prevenir intrusões (previsão: novembro/2021).
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3URJUDPDGHLQWHJULGDGH
DVHRHPLVVRUSRVVXLUHJUDVSROtWLFDVSURFHGLPHQWRVRXSUiWLFDVYROWDGDVSDUDDSUHYHQomR
GHWHFomR H UHPHGLDomR GH IUDXGHV H LOtFLWRV SUDWLFDGRV FRQWUD D DGPLQLVWUDomR S~EOLFD
LGHQWLILFDQGRHPFDVRSRVLWLYR
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
3RVVXtPRV XP VLVWHPD GH FRQWUROHV LQWHUQRV SDUD PRQLWRUDU QRVVRV SURFHVVRV RSHUDFLRQDLV H
ILQDQFHLURV LQFOXVLYH DTXHOHVUHODFLRQDGRV j JHVWmR GH ULVFRV H GH FRQIRUPLGDGH compliance  TXH
HQWHQGHPRVDGHTXDGRDRQRVVRSRUWHULVFRVFRUUHVSRQGHQWHVHDRYROXPHGHQRVVDVLQWHUDo}HVFRP
HQWHVS~EOLFRVHDJHQWHVGRJRYHUQR
7DO VLVWHPD GH FRQWUROHV LQWHUQRV HVWi HP FRQVWDQWH DSHUIHLoRDPHQWR H p FRPSRVWR SRU GLYHUVRV
SULQFtSLRV SURFHGLPHQWRV H SUiWLFDV HIHWLYDPHQWH LPSOHPHQWDGDV GHQWUH DV TXDLV GHVWDFDPVH
DTXHODV GHVFULWDV HP QRVVRV 0DQXDO GH Compliance &yGLJR GH &RQGXWD eWLFD H GHPDLV SROtWLFDV
UHODFLRQDGDV
7HPRV FRPR REMHWLYR IRPHQWDU H FRQVROLGDU XPD FXOWXUD RUJDQL]DFLRQDO pWLFD H VXVWHQWiYHO QD
&RPSDQKLD$FRQGXWDpWLFDID]SDUWHGRQHJyFLRGD&RPSDQKLDHGHYHJXLDUWRGRVRVFRODERUDGRUHV
H WHUFHLURV TXH VH UHODFLRQDUHP FRP D &RPSDQKLD HRX FRP DV GHPDLV HPSUHVDV TXH LQWHJUDP R
PHVPRJUXSRHFRQ{PLFRTXHD&RPSDQKLD
2QRVVR&yGLJRGH&RQGXWDeWLFDUHIOHWHRFRPSURPLVVRGD&RPSDQKLDGHFRQGX]LUVHXVQHJyFLRVGH
DFRUGRFRPRVPDLVHOHYDGRVSDGU}HVGHKRQHVWLGDGHLQWHJULGDGHHUHVSHLWRjVSHVVRDVHGHPRQVWUDU
DRV FOLHQWHV LQYHVWLGRUHV SDUFHLURV FRPHUFLDLV H VHUYLGRUHV S~EOLFRV GD DGPLQLVWUDomR GLUHWD
DXWiUTXLFD H IXQGDFLRQDO EHP FRPR RV GHWHQWRUHV GH PDQGDWR HOHWLYR TXH VXD FRQILDQoD QD
&RPSDQKLDpMXVWLILFDGD
$ &RPSDQKLD QmR WROHUD SUiWLFDV LOHJDLV GH TXDOTXHU QDWXUH]D LQFOXLQGR FRUUXSomR SRU PHLR GH
SDJDPHQWRGHVXERUQRRXSURSLQDVRTXHUHVXOWDUiHPPHGLGDVGLVFLSOLQDUHVHQHUJpWLFDVTXHSRGHP
VHHVWHQGHUDWpDGHPLVVmRHRXGHQ~QFLDjyUJmRVFRPSHWHQWHVQRVWHUPRVGDOHJLVODomRHPYLJRU
4XDOTXHUYLRODomRRXGHVFXPSULPHQWRGDVGLVSRVLo}HVGR&yGLJRGH&RQGXWDeWLFDVmRWUDWDGDVGH
DFRUGRFRPDVPHGLGDVFRQVLGHUDGDVDGHTXDGDVHPUD]mRGDJUDYLGDGHHH[WHQVmRGRVIDWRVDVHUHP
DQDOLVDGRV
1RVVR&yGLJRGH&RQGXWDeWLFDWDPEpPFRQWpPUHJUDVVREUHUHODFLRQDPHQWRVSHVVRDLVVLWXDo}HVGH
FRQIOLWRVGHLQWHUHVVHVHJXUDQoDGDLQIRUPDomRHFRQILGHQFLDOLGDGHXVRGHFRPSXWDGRUHVVHJXUDQoD
GRWUDEDOKRHEHPHVWDUEULQGHVHFRUWHVLDVWUDQVSDUrQFLDHGLYXOJDomRDOpPGHGLVSRVLWLYRVVREUH
UHODFLRQDPHQWRFRPFOLHQWHVWHUFHLURVHDJHQWHVGRSRGHUS~EOLFR
$GLFLRQDOPHQWH WDPEpP SRVVXtPRV XP 0DQXDO GH &RPSOLDQFH TXH YLVD JDUDQWLU D SHUPDQHQWH
DGHUrQFLD GD &RPSDQKLD UHIHUHQWH j VXD DWLYLGDGH H DRV SDGU}HV pWLFR H SURILVVLRQDO H GHYH VHU
FXPSULGR SHORV FRODERUDGRUHV H WHUFHLURV TXH HP YLUWXGH GH VXDV IXQo}HV WHQKDP DFHVVR D
LQIRUPDo}HVUHOHYDQWHVVREUHD&RPSDQKLDVHXVFOLHQWHVHHVWUDWpJLDV
7RGRVRVGRFXPHQWRVPHQFLRQDGRVDFLPDSRGHPVHUFRQVXOWDGRVHPQRVVRZHEVLWHGHUHODo}HVFRP
LQYHVWLGRUHVZZZULGHVNWRSFRPEU
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ii. as estruturas organizacionais envolvidas no monitoramento do funcionamento e da eficiência
dos mecanismos e procedimentos internos de integridade, indicando suas atribuições, se sua
criação foi formalmente aprovada, órgãos do emissor a que se reportam, e os mecanismos de
garantia da independência de seus dirigentes, se existentes
3DUDRPRQLWRUDPHQWRGRIXQFLRQDPHQWRHGDHILFLrQFLDGRVPHFDQLVPRVHSURFHGLPHQWRVLQWHUQRGH
LQWHJULGDGHFRQWDPRVFRPRQRVVR&RPLWrGH$XGLWRULDRQRVVR&RPLWrGHComplianceDSURYDGRV
HPUHXQL}HVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRUHDOL]DGDVHPGHPDLRGHHGHMXQKRGH
EHPFRPRRQRVVR&DQDOGH'HQ~QFLDV
2&RPLWrGH$XGLWRULDpRyUJmRUHVSRQViYHOSRUVXSHUYLVLRQDUDTXDOLGDGHHLQWHJULGDGHGRVUHODWyULRV
ILQDQFHLURV H SROtWLFDV GH LQYHVWLPHQWR D DGHUrQFLD jV QRUPDV OHJDLV HVWDWXWiULDV H UHJXODWyULDV D
DGHTXDomRGRVSURFHVVRVUHODWLYRVjJHVWmRGHULVFRVHDVDWLYLGDGHVGRVDXGLWRUHVLQWHUQRVHGRV
DXGLWRUHV H[WHUQRV *HULGR SRU XP UHJLPHQWR LQWHUQR R &RPLWr GH $XGLWRULD p FRPSRVWR SRU WUrV
PHPEURV
2&RPLWrGHComplianceWHUiWRWDODXWRQRPLDSDUDH[HFXWDUVXDVIXQo}HVHWHUiDDWULEXLomRGHIRUQHFHU
FRQVXOWRULDV IUHQWH D TXHVW}HV HVSHFLILFDV GH compliance H FRQWUROHV LQWHUQRV EHP FRPR IRPHQWDU
GLVFXVV}HV GH WHPDV SHUWLQHQWHV DQDOLVDU FDVRVVLWXDo}HV H[FHSFLRQDLV H GHILQLU DV Do}HV D VHUHP
WRPDGDV
$OpP GLVVR HVWi HP IDVH GH LPSOHPHQWDomR R &DQDO GH 'HQ~QFLDV SRU PHLR GR TXDO SRGHP VHU
UHDOL]DGDVGHQ~QFLDVGHWRGRHTXDOTXHULQGtFLRGHFRPSRUWDPHQWRLQFRPSDWtYHOFRPRQRVVR&yGLJR
GH&RQGXWDeWLFDVLWXDo}HVTXHHQYROYDPVXVSHLWDVGHIUDXGHVFRUUXSomRGHVYLRVpWLFRVGHFRQGXWDV
DWRVLOtFLWRVHQWUHRXWURV
2&DQDOGH'HQ~QFLDVWDPEpPSRGHUiVHUXWLOL]DGRHPFDVRVGHG~YLGDVVREUHR&yGLJRGH&RQGXWD
eWLFD(QWHQGHPRVTXHQRVVRVPHFDQLVPRVHSURFHGLPHQWRVLQWHUQRVGHLQWHJULGDGHVmRHILFLHQWHVH
DGHTXDGRV DR QRVVR SRUWH ULVFRV FRUUHVSRQGHQWHV H DR YROXPH GH QRVVDV LQWHUDo}HV FRP HQWHV
S~EOLFRVHDJHQWHVGHJRYHUQR
iii. se o emissor possui código de ética ou de conduta formalmente aprovado, indicando:
• se ele se aplica a todos os diretores, conselheiros fiscais, conselheiros de administração e
empregados e se abrange também terceiros, tais como fornecedores, prestadores de serviço, agentes
intermediários e associados
1RVVR&yGLJRGH&RQGXWDeWLFDpDSOLFiYHODWRGRVRVQRVVRVFRODERUDGRUHVEHPFRPRDWRGRVRV
7HUFHLURVTXHVHUHODFLRQDPGLUHWDRXLQGLUHWDPHQWHFRPD&RPSDQKLDLQGHSHQGHQWHPHQWHGRQtYHO
KLHUiUTXLFR GD IXQomR H GR FDUJR H[HUFLGRV H GD ORFDOLGDGH TXH VH HQFRQWUDP 3DUD ILQV GR QRVVR
&yGLJRGH&RQGXWDeWLFDVmRFRQVLGHUDGRV L &RODERUDGRUHVTXDOTXHUVyFLRDFLRQLVWDDGPLQLVWUDGRU
FRQVHOKHLURGLUHWRUH[HFXWLYRHPSUHJDGRIXQFLRQiULR FHOHWLVWDRXQmR DSUHQGL]HVWDJLiULRPHPEURV
GH FRPLWrV FRODERUDGRU DVVHVVRU SURFXUDGRU RX DJHQWH GD &RPSDQKLD RX GH VXDV DILOLDGDV H LL 
7HUFHLURVWRGDHTXDOTXHUSHVVRDItVLFDRXMXUtGLFDQmRSHUWHQFHQWHD&RPSDQKLDTXHDWXHPGLUHWD
RXLQGLUHWDPHQWHGHTXDOTXHUIRUPDHPQRPHGD&RPSDQKLDRXGHTXDOTXHU$ILOLDGDLQFOXLQGRPDV
QmR VH OLPLWDQGR D SUHVWDGRUHV GH VHUYLoR SDUFHLURV GH QHJyFLR FRQVXOWRUHV GLVWULEXLGRUHV
UHSUHVHQWDQWHVUHSUHVHQWDQWHVFRPHUFLDLVPDQGDWiULRVSURFXUDGRUHVIRUQHFHGRUHVGHVSDFKDQWHV
$ DSOLFDomR GR &yGLJR GH &RQGXWD eWLFD FRQWD FRP WRWDO DSRLR H HQJDMDPHQWR GR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomR'LUHWRULDHDFLRQLVWDVGD&RPSDQKLD
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• 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
$ &RPSDQKLD HVWi HP IDVH GH GHVHQYROYLPHQWR GH XP FURQRJUDPD SHULyGLFR GH WUHLQDPHQWRV HP
UHODomRDWRGDVDVVXDVSROtWLFDVFRPRLQWXLWRGHFRQVFLHQWL]DUWRGRVRVVHXVHPSUHJDGRVVREUHDV
GLUHWUL]HVGR&yGLJRGH&RQGXWDeWLFDFRQIRUPHRVFDUJRVRFXSDGRVHDVIXQo}HVGHVHPSHQKDGDV
SRUFDGDHPSUHJDGRGHIRUPDDGLVVHPLQDUHSHUSHWXDURVSULQFtSLRVHYDORUHVpWLFRVDGRWDGRVSHOD
&RPSDQKLD
• as sanções aplicáveis na hipótese de violação ao código ou a outras normas relativas ao assunto,
identificando o documento onde essas sanções estão previstas
4XDOTXHU YLRODomR RX GHVFXPSULPHQWR GDV GLVSRVLo}HV GR &yGLJR GH &RQGXWD eWLFD p WUDWDGD GH
DFRUGRDVPHGLGDVFRQVLGHUDGDVDGHTXDGDVHPUD]mRGDJUDYLGDGHHH[WHQVmRGRVIDWRVDVHUHP
DQDOLVDGRV&DVRYHQKDDVHUFRPSURYDGDDSyVRGHYLGRWUDWDPHQWRDRFRUUrQFLDGHXPDYLRODomRjV
GLVSRVLo}HVGR&yGLJRGH&RQGXWDeWLFDR V FRODERUDGRU HV RXWHUFHLURVUHFHEHUi mR DVSHQDOLGDGHV
DSOLFiYHLV GH DFRUGR FRP D JUDYLGDGH H R HIHWLYR HQYROYLPHQWR TXH SRGHUi YDULDU GHVGH VLPSOHV
DGYHUWrQFLDDWpRGHVOLJDPHQWRGR&RODERUDGRU RXUHVFLVmRGHFRQWUDWRFRP7HUFHLURVHIRURFDVR 
VHPSUHMXt]RGHDSOLFDomRGDVPHGLGDVDGPLQLVWUDWLYDVHRXMXGLFLDLVFDEtYHLVHGHPDLVFRQVHTXrQFLDV
SUHYLVWDVHPOHLVHRXFRQWUDWRV
• 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
2&yGLJRGH&RQGXWDeWLFDIRLDSURYDGRHP5HXQLmRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRUHDOL]DGDHP
GHMXQKRGHHSRGHVHUFRQVXOWDGRQRQRVVRZHEVLWHZZZULGHVNWRSFRPEU
EVHRHPLVVRUSRVVXLFDQDOGHGHQ~QFLDLQGLFDQGRHPFDVRSRVLWLYR
3RVVXtPRVFDQDOSDUDDFROKHUGHQ~QFLDVFDVRKDMDVXVSHLWDGHXPDSRVVtYHOYLRODomRDXPDOHLDXP
UHJXODPHQWRRXDXPSDGUmRpWLFRGD&RPSDQKLD
• se o canal de denúncias é interno ou se está a cargo de terceiros
2FDQDOGHGHQ~QFLDVpH[WHUQRVHQGRHQGHUHoDGDVDVGHQ~QFLDVSDUDR&RPLWrGH&RPSOLDQFHHP
FDUiWHU FRQILGHQFLDO VHJXUD VLJLORVD H[FHWR QDV VLWXDo}HV HP TXH WHQKDPRV REULJDomR OHJDO GH
LQIRUPDU DRV yUJmRV H DXWRULGDGHV JRYHUQDPHQWDLV H VH GR LQWHUHVVH GR GHQXQFLDQWH GH IRUPD
DQ{QLPD2&RPLWrGHComplianceGD&RPSDQKLDGDUiVHTXrQFLDjDYDOLDomRLQLFLDOjDSXUDomRGDV
GHQ~QFLDVHjGHILQLomRGDVWUDWDWLYDVGRFDVRHFRPXQLFDUiRVPHPEURVGR&RPLWrGH$XGLWRULDQR
WHPSR H PRGR QHFHVViULRV 6XVSHLWDV GH YLRODomR DR GLVSRVWR QR &yGLJR GH &RQGXWD eWLFD H QDV
3ROtWLFDV,QWHUQDVGHYHPVHUFRPXQLFDGDVSRUPHLRGRV&DQDLVGH&RPXQLFDomRGLVSRQtYHLV
• se o canal está aberto para o recebimento de denúncias de terceiros ou se recebe denúncias somente
de empregados
2DFHVVRDRFDQDOGHGHQ~QFLDVpJUDWXLWRHSRGHVHUXWLOL]DGRWDQWRSRUQRVVRVFRODERUDGRUHVTXDQWR
SRU WHUFHLURV FRPR SRVVtYHLV IRUQHFHGRUHV SDUFHLURV SUHVWDGRUHV GH VHUYLoR UHSUHVHQWDQWHV
FRPHUFLDLVHFOLHQWHVDWUDYpVGRHPDLOFRPSOLDQFH#GHVNWRSQHWEU
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se há mecanismos de anonimato e de proteção a denunciantes de boa-fé
eHVWULWDPHQWHSURLELGRTXDOTXHUDWRGHUHWDOLDomRVDQomRRXFRQVWUDQJLPHQWRDTXDOTXHUFRODERUDGRU
RXWHUFHLURTXHH[SUHVVHSUHRFXSDo}HVUHSRUWHVLWXDo}HVRXSURFXUHDFRQVHOKDPHQWRFRPUHODomRD
G~YLGDVHRXSRVVtYHLVYLRODo}HVjVGLVSRVLo}HVGR&yGLJRGH&RQGXWDeWLFDHGDV3ROtWLFDV,QWHUQDV
$ &RPSDQKLD DGRWDUi DV PHGLGDV TXH HQWHQGHU DGHTXDGDV FDVR XP FRODERUDGRU RX WHUFHLUR
LQGHSHQGHQWHPHQWHGDIXQomRHFDUJRH[HUFLGRVH[HUoDPHGLGDGHUHWDOLDomRVREUHRXWURTXHFRP
KRQHVWLGDGHHERDIpWHQKDUHSRUWDGRXPDSRVVtYHOYLRODomRDLQGDTXHSRVWHULRUPHQWHDVXVSHLWDGH
YLRODomRQmRVHFRQILUPH
• órgão do emissor responsável pela apuração de denúncias
(YHQWXDLV LQYHVWLJDo}HV D UHVSHLWR GH GHQ~QFLDV DSUHVHQWDGDV H GH SRWHQFLDLV LUUHJXODULGDGHV RX
YLRODo}HVDR&yGLJRGH&RQGXWDeWLFDGHYHUmRVHUUHDOL]DGDVSHORQRVVR&RPLWrGHComplianceFXMDV
DWULEXLo}HV EHP FRPR WUDWDPHQWR GH DSXUDomR GH GHQ~QFLDV HVWmR GHVFULWDV HP QRVVR &yGLJR GH
&RQGXWD eWLFD 'HSHQGHQGR GD FRPSOH[LGDGH GD DOHJDomR SRGH VHU UHFRPHQGDGD SHOR &RPLWr GH
ComplianceDFRQWUDWDomRGHVHUYLoRVHVSHFLDOL]DGRVSDUDDYDOLDUDYHUDFLGDGHGRVIDWRVUHODWDGRVQD
GHQ~QFLD H OHYDQWDU GRFXPHQWRV FRPSUREDWyULRV DSOLFiYHLV 2 UHVXOWDGR GD LQYHVWLJDomR VHUi
DSUHVHQWDGRDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRSDUDDWRPDGDGDVGHFLV}HVDSOLFiYHLVHRUHVXOWDGRGDV
DSXUDo}HVUHSRUWDGRDR&RPLWrGH$XGLWRULD
F VH R HPLVVRU DGRWD SURFHGLPHQWRV HP SURFHVVRV GH IXVmR DTXLVLomR H UHHVWUXWXUDo}HV
VRFLHWiULDV YLVDQGR j LGHQWLILFDomR GH YXOQHUDELOLGDGHV H GH ULVFR GH SUiWLFDV LUUHJXODUHV QDV
SHVVRDVMXUtGLFDVHQYROYLGDV
$UHDOL]DomRGHRSHUDo}HVGHDTXLVLomRHRXUHHVWUXWXUDo}HVVRFLHWiULDVFRQVWLWXLomRGHFRQVyUFLRVRX
TXDOTXHU QHJyFLR HTXLYDOHQWH SRU SDUWH GD &RPSDQKLD GHYHUi VHU SUHFHGLGR GH DXGLWRULD OHJDO
HVSHFtILFDSDUDYHULILFDUDHYHQWXDOH[LVWrQFLDGHLUUHJXODULGDGHVRXULVFRVHQYROYHQGRDVVRFLHGDGHV
HQYROYLGDVFRQWDQGRWDPEpPFRPHYHQWXDODVVHVVRULDOHJDOH[WHUQDVHQHFHVViULRFRPRLQWXLWRGH
REWHU XP valuation H PDSHDU RV HYHQWXDLV ULVFRV DRV TXDLV WDLV VRFLHGDGHV HVWDULDP H[SRVWDV 2V
DVVHVVRUHVMXUtGLFRVHILQDQFHLURVWDPEpPDX[LOLDPQDUHFRPHQGDomRGHHVWUXWXUDGHRSHUDomRPDLV
DGHTXDGDSDUDFDGDSURFHVVRHQYROYHQGRD&RPSDQKLD
2GHSDUWDPHQWRUHVSRQViYHOSHODFRQGXomRGDRSHUDomRGHYHUiUHXQLUVHFRPR5HVSRQViYHOSHOR
&RPSOLDQFHHFRPR&RPLWrGH&RPSOLDQFHSDUDGHILQLomRGRVSDUkPHWURVDVHUHPREVHUYDGRVQHVWHV
FDVRV
G FDVR R HPLVVRU QmR SRVVXD UHJUDV SROtWLFDV SURFHGLPHQWRV RX SUiWLFDV YROWDGDV SDUD D
SUHYHQomR GHWHFomR H UHPHGLDomR GH IUDXGHV H LOtFLWRV SUDWLFDGRV FRQWUD D DGPLQLVWUDomR
S~EOLFDLGHQWLILFDUDVUD]}HVSHODVTXDLVRHPLVVRUQmRDGRWRXFRQWUROHVQHVVHVHQWLGR
&RQIRUPH GHWDOKDGR QHVWH LWHP  SRVVXtPRV UHJUDV SROtWLFDV SURFHGLPHQWRV H SUiWLFDV YROWDGDV
SDUDDSUHYHQomRGHWHFomRHUHPHGLDomRGHIUDXGHVHLOtFLWRVSUDWLFDGRVFRQWUDDDGPLQLVWUDomRS~EOLFD
TXHHQWHQGHPRVDGHTXDGDVDRQRVVRSRUWHULVFRVFRUUHVSRQGHQWHVHDRYROXPHGHQRVVDVLQWHUDo}HV
FRPHQWHVS~EOLFRVHDJHQWHVGRJRYHUQR
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5.5 - Alterações significativas

$OWHUDo}HVVLJQLILFDWLYDV
1mRKRXYHDOWHUDo}HVVLJQLILFDWLYDVQRVULVFRVLGHQWLILFDGRVSHOD&RPSDQKLDWDPSRXFRDOWHUDo}HVQD
SROtWLFDGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVQR~OWLPRH[HUFtFLRVRFLDO
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inf. relev. - Gerenciamento de riscos e controles internos

2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV
,
'HDFRUGRFRPD3ROtWLFDGH*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRVDSURYDGDHP5HXQLmRGR&RQVHOKR
GH$GPLQLVWUDomRUHDOL]DGDHPGHMXQKRGHRV5LVFRVGH0HUFDGRWDOTXDORVGHPDLVULVFRV
JHUHQFLDGRV SRU WDO 3ROtWLFD VmR PRQLWRUDGRV FODVVLILFDGRV H UHODWDGRV j $GPLQLVWUDomR GD
&RPSDQKLDTXHEXVFDUiDVDo}HVDGHTXDGDVSDUDVXDPLWLJDomRHOLPLQDomR
D

REMHWLYRVHHVWUDWpJLDVGDSROtWLFDGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVGHPHUFDGR

$ &RPSDQKLD YLVD D HVWDEHOHFHU H GLYXOJDU SULQFtSLRV GLUHWUL]HV H UHVSRQVDELOLGDGHV D VHUHP
REVHUYDGDVQRSURFHVVRGHJHVWmRGHULVFRVLQHUHQWHVjVDWLYLGDGHVGD&RPSDQKLDHTXHSRVVDP
DIHWDURDWHQGLPHQWRDRVVHXVREMHWLYRV2JHUHQFLDPHQWRGHULVFRVGD&RPSDQKLDpFRPSRVWRSRU
 TXDWUR  HWDSDV L  FRPXQLFDomR H FRQVXOWD LL  HVWDEHOHFLPHQWR GR FRQWH[WR LLL  SURFHVVR GH
DYDOLDomRGHULVFRVH LY WUDWDPHQWR
L

ULVFRVGHPHUFDGRSDUDRVTXDLVVHEXVFDSURWHomR

2VULVFRVSDUDRVTXDLVEXVFDPRVSURWHomRLQFOXLQGRULVFRVGHPHUFDGRHVWmRUHODFLRQDGRVDWRGR
H TXDOTXHU HYHQWR GHFRUUHQWH GH LQFHUWH]DV DR TXDO HVWDPRV H[SRVWRV H TXH SRVVD LPSDFWDU
QHJDWLYDPHQWH R DOFDQFH GH QRVVRV REMHWLYRV H GH JHUDomR GH YDORU FRQIRUPH QRVVR SODQR
HVWUDWpJLFRGHORQJRSUD]R'HQWUHWDLVULVFRVHVWmRLQFOXtGRVRVULVFRVPHQFLRQDGRVQRLWHP
GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDTXDLVVHMDPULVFRGHFkPELRHULVFRGHWD[DGHMXURV
&RPUHODomRDRVULVFRVGHPHUFDGRVmRGHILQLGRVFRPRDSRVVLELOLGDGHGHRFRUUrQFLDGHSHUGDV
TXHSRGHPVHURFDVLRQDGDVSRUPXGDQoDVQRFRPSRUWDPHQWRGDVWD[DVGHMXURVGRFkPELRGRV
SUHoRVGDVDo}HVHGRVSUHoRVGHFRPPRGLWLHV
2XWURULVFRGHPHUFDGRHVWiUHODFLRQDGRjHOHYDomRGDVWD[DVGHMXURVTXHSRGHPLPSDFWDUQmR
VRPHQWHRFXVWRGHFDSWDomRGHQRYRVHPSUpVWLPRVSHOD&RPSDQKLDFRPRWDPEpPRFXVWRGHVHX
HQGLYLGDPHQWRDWXDOYLQGRDFDXVDUDXPHQWRGHVXDVGHVSHVDVILQDQFHLUDV
LL 

HVWUDWpJLDGHSURWHomRSDWULPRQLDO hedge 

$&RPSDQKLDQmRSRVVXLXPDSROtWLFDIRUPDOGHFRQWUDWDomRGHLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURVGHULYDWLYRV
PDV SRGHPRV XWLOL]DU GHULYDWLYRV GHQWUR GRV OLPLWHV DSURYDGRV SHOD QRVVD $GPLQLVWUDomR FRP R
SURSyVLWRGHSURWHomR KHGJH GRVULVFRVGHYDULDomRFDPELDOHIOXWXDomRGDVWD[DVGHMXURVQmR
SRVVXLQGRSRUWDQWRREMHWLYRVHVSHFXODWLYRVQDXWLOL]DomRGRVLQVWUXPHQWRVGHULYDWLYRV
LLL 

LQVWUXPHQWRVXWLOL]DGRVSDUDSURWHomRSDWULPRQLDO hedge 

$ &RPSDQKLD SRGH RSHUDU LQVWUXPHQWRV ILQDQFHLURV FRP REMHWLYR GH SURWHomR SDWULPRQLDO VH
QHFHVViULR
LY 

SDUkPHWURVXWLOL]DGRVSDUDRJHUHQFLDPHQWRGHVVHVULVFRV

$ &RPSDQKLD QmR SRVVXL SDUkPHWURV IRUPDLV SDUD R JHUHQFLDPHQWR GRV ULVFRV DRV TXDLV HVWi
H[SRVWDSRLVHQWHQGHTXHDEDL[DFRPSOH[LGDGHGHWDLVULVFRVSHUPLWHVHXDGHTXDGRJHUHQFLDPHQWR
VHP XPD IRUPDOL]DomR GH FULWpULRV REMHWLYRV HVSHFtILFRV 1mR REVWDQWH D FRPSDQKLD UHDOL]D XP
DFRPSDQKDPHQWRSHULyGLFRGHVXDHVWUXWXUDSDWULPRQLDOFRQVLGHUDQGRHQWUHRXWURVIDWRUHVRtQGLFH
GHHVWUXWXUDSDWULPRQLDO SDVVLYRFLUFXODQWHDFUHVFLGRGRSDVVLYRQmRFLUFXODQWHGLYLGLGRSHORDWLYR
WRWDO HRtQGLFHGHHQGLYLGDPHQWR SDVVLYRFLUFXODQWHDFUHVFLGRGRSDVVLYRQmRFLUFXODQWHGLYLGLGR
SHORSDWULP{QLROtTXLGR DILPGHDQWHFLSDUVHDTXDLVTXHUDOWHUDo}HVUHOHYDQWHVRXULVFRV
Y

LQVWUXPHQWRVILQDQFHLURVFRPREMHWLYRVGLYHUVRVGHSURWHomRSDWULPRQLDO hedge 

$ &RPSDQKLD QmR RSHUD LQVWUXPHQWRV ILQDQFHLURV FRP REMHWLYRV HVSHFXODWLYRV PDV VRPHQWH
LQVWUXPHQWRVILQDQFHLURVSDUDILQVGHSURWHomRSDWULPRQLDO
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YL 

HVWUXWXUDRUJDQL]DFLRQDOGHFRQWUROHGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRV

$HVWUXWXUDGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVGD&RPSDQKLDIRLUHFHQWHPHQWHLPSOHPHQWDGDSDUDILQVGH
DGHTXDomR jV UHJUDV GR VHJPHQWR GH OLVWDJHP 1RYR 0HUFDGR GD % VHJXLQGR RV SULQFtSLRV
DGRWDGRV SRU QRUPDV GH JHVWmR GH ULVFR HPSUHVDULDO UHFRQKHFLGDV QR PHUFDGR FRPR D ,62
 D ILP GH DYDOLDU H PRQLWRUDU RV ULVFRV HVWUDWpJLFRV RSHUDFLRQDLV GH FRQIRUPLGDGH
FLEHUQpWLFRV ILQDQFHLURV GH LPDJHP H VRFLRDPELHQWDLV DRV TXDLV D &RPSDQKLD HVWi H[SRVWD
SURSRUFLRQDQGR XP PHFDQLVPR SDUD SULRUL]DomR GHVVHV ULVFRV H FRQVHTXHQWHPHQWH XPD
IHUUDPHQWDGHGLUHFLRQDPHQWRGRVHVIRUoRVSDUDPLWLJDUVXDPDWHULDOL]DomRFRQIRUPHGHVFULWDQD
6HomR E GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
2 JHUHQFLDPHQWR GHVVHV ULVFRV p UHDOL]DGR SHOR &RPLWr GH $XGLWRULD QmR HVWDWXWiULR FULDGR HP
5HXQLmRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRUHDOL]DGDHPGHPDLRGH2&RPLWrGH$XGLWRULDp
UHVSRQViYHOSHODVXSHUYLVmRGDJHVWmRGHULVFRVGD&RPSDQKLDSRURSLQDUVREUHDFRQWUDWDomRRX
GHVWLWXLomR GRV DXGLWRUHV LQGHSHQGHQWHV GD &RPSDQKLD DYDOLDU DV LQIRUPDo}HV WULPHVWUDLV
GHPRQVWUDo}HVLQWHUPHGLiULDVHGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVDFRPSDQKDUDVDWLYLGDGHVGDDXGLWRULD
LQWHUQD GD &RPSDQKLD DYDOLDU H PRQLWRUDU DV H[SRVLo}HV GH ULVFR GD &RPSDQKLD UHSRUWDU
SHULRGLFDPHQWH DV VXDV DWLYLGDGHV j DGPLQLVWUDomR DR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR DYDOLDU
PRQLWRUDU H UHFRPHQGDU j DGPLQLVWUDomR D FRUUHomR RX DSULPRUDPHQWR GDV SROtWLFDV LQWHUQDV GD
&RPSDQKLD EHP FRPR SRVVXLU PHLRV SDUD UHFHSomR H WUDWDPHQWR GH LQIRUPDo}HV DFHUFD GR
GHVFXPSULPHQWRGHGLVSRVLWLYRVOHJDLVHQRUPDWLYRVDSOLFiYHLVj&RPSDQKLDDOpPGHUHJXODPHQWRV
HFyGLJRVLQWHUQRV$WXDPHPFRQMXQWRFRPR&RPLWrGH$XGLWRULDR&RPLWrGH ComplianceRV
*HVWRUHVGDVÈUHDVGH1HJyFLRD'LUHWRULD([HFXWLYDHR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLD
3DUDPDLVLQIRUPDo}HVDUHVSHLWRGDVUHVSRQVDELOLGDGHVHVSHFtILFDVHHVWUXWXUDKLHUiUTXLFDGHQRVVD
HVWUXWXUD RUJDQL]DFLRQDO GH FRQWUROH GH JHUHQFLDPHQWR GH ULVFRV YHMD D 6HomR  E LLL  GHVWH
)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
E
DGHTXDomR GD HVWUXWXUD RSHUDFLRQDO H FRQWUROHV LQWHUQRV SDUD YHULILFDomR GD
HIHWLYLGDGHGDSROtWLFDDGRWDGD
$&RPSDQKLDHQWHQGHTXHDHVWUXWXUDRSHUDFLRQDOHGHFRQWUROHVLQWHUQRVpDGHTXDGDSDUDYHULILFDU
D HIHWLYLGDGH GR JHUHQFLDPHQWR GRV ULVFRV GH PHUFDGR H VHPSUH TXH QHFHVViULR D &RPSDQKLD
UHYLVDUiRVFyGLJRVHSROtWLFDVLQWHUQDVSDUDDGHTXiORVHDWXDOL]iORV
,,
$ &RPSDQKLD LQIRUPD TXH UHDOL]D WHVWHV GH LQYDVmR DRV VHXV VLVWHPDV FRQGX]LGR SRU
HPSUHVDVHVSHFLDOLVWDVHPVHJXUDQoDGDLQIRUPDomREXVFDQGRLGHQWLILFDUHWUDWDUYXOQHUDELOLGDGHV
TXH SRVVLELOLWHP DWDTXHV DWUDYpV GH KDFNHUV DRV VLVWHPDV GD &RPSDQKLD 1HVWH VHQWLGR D
&RPSDQKLD UHDOL]RX VHX 6HFXULW\ 3URJUDP 5HYLHZ QR  WULPHVWUH GH  H[HFXWDQGR XPD
FRPSOHWD UHYLVmR GH VHJXUDQoD GH WRGRV RV VHXV SURFHVVRV H LQIUDHVWUXWXUDV H[HFXWDGR SHOD
FRQVXOWRULDQRUWHDPHULFDQD$21&\EHU6ROXWLRQV ³$21´ 'HQWUHXPDVpULHGHDo}HVH[HFXWDGDV
SHOD $21 YDOH GHVWDFDU R WHVWH GH YXOQHUDELOLGDGH H[WHUQD TXH QmR LGHQWLILFRX YXOQHUDELOLGDGHV
FUtWLFDV $SyV ILQDOL]DGD D UHYLVmR FRQGX]LGD SHOD $21 IRL HVWDEHOHFLGR R 6HFXULW\ 3URJUDP GD
'HVNWRSFRPXPDVpULHGHDo}HVHPDQGDPHQWRRQGHYDOHGHVWDFDU
D  $'HVNWRSFRQWUDWDUiXPSDUFHLURSDUDYHULILFDUHUHDOL]DUWHVWHVSHULyGLFRVGHSHQHWUDomRGH
WHUFHLURVHDSOLFDUDVDo}HVGHPLWLJDomRGHVHJXUDQoDPDLVLPSRUWDQWHVDWp2XWXEUR
E  $'HVNWRSFRQWUDWDUiXPVHJXURSDUDSHUGDGHGDGRVHLQFLGHQWHVGHSULYDFLGDGHDWpRXWXEUR
GH
F  $'HVNWRSFRQWUDWDUiRXFRPSUDUiXP6RIWZDUH,'6H,36SDUDGHWHFWDUHSUHYHQLULQWUXV}HV
DWpQRYHPEURGH
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6.1 / 6.2 / 6.4 - Constituição do Emissor, Prazo de Duração E Data de Registro na Cvm

Data de Constituição do Emissor

18/05/2006

Forma de Constituição do Emissor

Constituída sob a forma de sociedade limitada.

País de Constituição

Brasil

Prazo de Duração

Prazo de Duração Indeterminado

Data de Registro CVM

19/07/2021
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6.3 - Breve Histórico

%UHYHKLVWyULFR
$&RPSDQKLDDWXDQRPHUFDGRGHWHOHFRPXQLFDo}HVFRPIRFRQRIRUQHFLPHQWRGHDFHVVRjLQWHUQHW
YLDILEUDyWLFD&RPXPDKLVWyULDTXHWHYHLQtFLRHPTXDQGR'HQLR$OYHV/LQGR DWXDODFLRQLVWDGD
&RPSDQKLD IXQGRXD'HVNWRS2QOLQH,QIRUPiWLFDD&RPSDQKLDIRLHIHWLYDPHQWHFRQVWLWXtGDHPMXOKR
GHHFRQWDDWXDOPHQWHFRPPLODVVLQDQWHVDWLYRVRSHUDQGRHPFLGDGHVGR(VWDGRGH
6mR3DXOR
(P  GH MDQHLUR GH  D &RPSDQKLD LQFRUSRURX D 6LJPD%%6 &RPpUFLR H ,QIRUPDo}HV SRU
7HOHSURFHVVDPHQWR/WGDFRPRREMHWLYRGHLQLFLDURSURFHVVRGHFRQVROLGDomRGDVDWLYLGDGHVHDXIHULU
PDLRUVLQHUJLDHQWUHDVHPSUHVDVSHUWHQFHQWHVDHVWUXWXUDVRFLHWiULDGRJUXSR
(PMDQHLURGHR+,*&DSLWDO//& ³+,*´ JHVWRUJOREDOGHLQYHVWLPHQWRVHPSULYDWHHTXLW\
HPFRPSDQKLDVGHSHTXHQRHPpGLRSRUWHFRPPDLVGH86 TXDUHQWDHTXDWUR ELOK}HVVREJHVWmR
EDVHDGRQRWRWDOGRFDSLWDOFRPSURPHWLGRJHULGRSHOR+,*HVHXVDILOLDGRV UHDOL]RXXPLQYHVWLPHQWR
QD&RPSDQKLDDGTXLULQGRGHVHXFDSLWDO
$SyVDHQWUDGDGR+,*D&RPSDQKLDDFHOHURXDLQGDPDLVVHXULWPRGHFUHVFLPHQWREHQHILFLDQGR
VHGDUHOHYDQWHH[SHULrQFLDGHVHXQRYRVyFLRHPSURMHWRVGHH[SDQVmR&RPLVVRDVHVWUDWpJLDVGH
GHVHQYROYLPHQWRHH[SDQVmRGRVQHJyFLRVGD&RPSDQKLDGHIRUPDRUJkQLFDHLQRUJkQLFDHFRPIRFR
QR(VWDGRGH6mR3DXORIRUDPGHVGHHQWmRDPSODPHQWHLQWHQVLILFDGDV
7DPEpPEXVFDQGRVLPSOLILFDUDVXDHVWUXWXUDVRFLHWiULDDILPGHRWLPL]DUVLQHUJLDVHJHUDUHILFLrQFLD
RSHUDFLRQDOD&RPSDQKLDLQFRUSRURXDVXDFRQWURODGD',63URYHGRUGH6HUYLoRVGH&RQH[mR,QWHUQHW
/WGD ³',6´ HPGHPDLRGH
$LQGDHPDJRVWRHQRYHPEURGHD&RPSDQKLDUHDOL]RXDDTXLVLomRGHSDUWLFLSDomRVRFLHWiULDGD
,662,QWHUQHWH7HOHFRPXQLFDo}HV/WGD0(HGD1HWHOO,QWHUQHW/WGDUHVSHFWLYDPHQWHHHPPDUoRGH
DDTXLVLomRGD1HWLRQ6ROXo}HVHP,QWHUQHW9LD5iGLR6$FRPRREMHWLYRGHH[SDQGLUVXDiUHD
GHDWXDomRQRVHJPHQWRGHWHOHFRPXQLFDo}HVSDUDRXWUDVUHJL}HVGR(VWDGRGH6mR3DXOR
1HVWHDQRGHD&RPSDQKLDSDVVRXSRUXPDUHRUJDQL]DomRVRFLHWiULDDILPGHVLPSOLILFDUDVXD
HVWUXWXUDPHGLDQWHDLQFRUSRUDomRSHOD&RPSDQKLDGHWUrVKROGLQJVTXHGHWLQKDPSDUWLFLSDomRGLUHWD
RXLQGLUHWDPHQWHQD&RPSDQKLDTXDLVVHMDP'HRGRUR3DUWLFLSDo}HV6$6DQWR&ULVWR3DUWLFLSDo}HV
6$H'613DUWLFLSDo}HV6$
1RFRQWH[WRGRFUHVFLPHQWRLQRUJkQLFRFRQFOXLPRVHPGHPDLRGHDDTXLVLomRGHSDUWLFLSDomR
VRFLHWiULD&/LJ7HOHFRPXQLFDo}HV6$VRFLHGDGHGRVHJPHQWRGHWHOHFRPXQLFDo}HVHFRPDWXDomR
QR(VWDGRGH6mR3DXORHDWXDOPHQWHD&RPSDQKLDHQFRQWUDVHHPIDVHGHH[SDQVmRDFHOHUDGDGDV
VXDVRSHUDo}HVEXVFDQGRERDVRSRUWXQLGDGHVGHFUHVFLPHQWRSULQFLSDOPHQWHRUJkQLFRPDVWDPEpP
DWUDYpVGHDTXLVLo}HV1RFRQWH[WRGRFUHVFLPHQWRLQRUJkQLFRHVSHUDPRVFRQFOXLUQRVSUy[LPRVPHVHV
DDTXLVLomRGHSDUWLFLSDomRVRFLHWiULDGHXPDQRYDWDUJHWWDPEpPQRVHJPHQWRGHWHOHFRPXQLFDo}HV
HFRPDWXDomRQR(VWDGRGH6mR3DXOR2&RQWUDWRGH&RPSUDH9HQGDGDUHIHULGDRSHUDomRMiIRL
FHOHEUDGRSHQGHQWHFRQFOXVmRVDWLVIDWyULDGDVFRQGLo}HVVXVSHQVLYDVSUHYLVWDSDUDDFRQWHFHUDSyV
DOLTXLGDomRILQDQFHLUDGDRIHUWD





1~PHURGHDVVLQDQWHVDWLYRVQDGDWDEDVHGHGHPDLRGH
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6.5 - Informações de Pedido de Falência Fundado em Valor Relevante ou de Recuperação
Judicial ou Extrajudicial
,QIRUPDo}HVGHSHGLGRGHIDOrQFLDIXQGDGRHPYDORUUHOHYDQWHRXGHUHFXSHUDomRMXGLFLDO
RXH[WUDMXGLFLDO
$WpDGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDQmRKRXYHSHGLGRGHIDOrQFLDGHUHFXSHUDomRMXGLFLDORX
H[WUDMXGLFLDOGD&RPSDQKLD
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6.6 - Outras Informações Relevantes

2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV
1mRKiRXWUDVLQIRUPDo}HVTXHD&RPSDQKLDMXOJXHUHOHYDQWHHPUHODomRDRLWHPTXHQmRWHQKDP
VLGRGLYXOJDGDVQRVGHPDLVLWHQVGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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7.1 - Descrição das Principais Atividades do Emissor e suas Controladas
Apresentamos nesta seção um resumo das informações contidas neste Formulário de Referência.
Estesumário não inclui a totalidade das informações que um potencial investidor deve levar em conta
comoparte de sua decisão de investimento relacionada à Oferta. A análise de todas as informações
apresentadas neste Formulário de Referência, principalmente as seções 4 (Fatores de Risco) e 10
(Comentários dos Diretores), bem como as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao
período de três meses findo em 31 de março de 2021, e exercícios sociais findos em 31 de dezembro
de 2018, 2019 e 2020, e respectivas notas explicativas, deve ser feita pelos potenciais investidores.
Os termos “nós”, “nosso”, “Companhia”, “Desktop”, quando utilizados nesta seção do Formulário de
Referência, referem-se ou significam, conforme o caso, à Companhia e suas controladas em
conjunto,exceto se expressamente indicado de forma diferente.
Visão Geral1
A Desktop é uma das maiores plataformas de ISPs (Internet Service Provider ou Provedor de
Serviçosde Internet) do Brasil, sendo a maior plataforma ISP do Estado de São Paulo 2, conforme
dados da Agência Nacional de Telecomunicações (“Anatel”). Atuamos majoritariamente no mercado
de prestação de serviços de internet de banda larga com tecnologia de fibra óptica de alta velocidade
voltado para oconsumidor pessoa física.
Nosso propósito é levar a melhor experiência de conectividade em alta velocidade de banda larga
aosnossos usuários e com isso democratizar o acesso a uma internet de qualidade, atendendo de
forma agnóstica grandes e pequenas localidades.
Mais de 99% dos nossos clientes tem produtos de internet, sendo que 93% dos clientes possuem
planoscom banda larga e os demais possuem planos com banda larga e TV digital. Ademais, quase
95% da nossa base de clientes possui planos de acesso à internet através da tecnologia de fibra
ótica.
Em maio de 2021 a companhia já operava mais de 16.500 km de redes próprias de fibra ótica,
contandocom mais de 321 mil usuários ativos, em 53 cidades no interior do Estado de São Paulo, visando
sempre entregar serviços de internet confiáveis, essenciais para o desenvolvimento de inúmeras
atividades pessoais e profissionais que fazem parte da rotina da população na sua região de
operação.
Para além dos números esses indicadores evidenciam (i) o compromisso em levar internet de alta
velocidade e qualidade aos nossos clientes, dada a nossa base em fibra ótica (ii) o foco no cliente
residencial (iii) a baixa exposição das receitas a produtos que acreditamos que encontram-se em
ciclode desaceleração, como TV digital; e (iv) clareza e foco no segmento e região geográfica de
atuação que a companhia elencou como alvo.
Linha do tempo da Desktop3
Iniciamos nossas atividades em 1997 na cidade de Sumaré, no Estado de São Paulo. A partir de
2013 a Companhia passou a focar na tecnologia de fibra ótica, período em que o mercado ainda
implantava,em sua maioria, redes de rádio, cobre e cabo coaxial para usuários de banda larga.

1

Dados da Companhia referentes a maio de 2021. Dados da ANATEL referentes a maio de 2021.
Excluído São Paulo Capital.
3
Fonte: Companhia.
2
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A imagem abaixo apresenta um breve resumo da história da Companhia desde a sua fundação.

O gráfico abaixo mostra o crescimento da Desktop nos últimos anos, mais do que dobrando o número
de assinantes entre dezembro de 2019 e maio de 2021. Recentemente, esse crescimento foi ainda
mais acelerado, com a entrada da Companhia em 37 novas cidades entre 2020 e maio de 2021.
Evolução do número de assinantes da Desktop (000’)4

Além dos ganhos operacionais, a Companhia manteve uma taxa composta de crescimento anual
(CAGR – Compound Annual Growth Rate, em inglês) de receita líquida de serviços entre 2018 e
2020de 58%.

4

Fonte: Companhia, Anatel.
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A Companhia entende a importância da sua atividade para a comunidade, e tem como propósito
impactar positivamente a sociedade, fornecendo internet de boa qualidade e velocidade de forma
inclusiva, e constante preocupação com a qualidade do atendimento aos seus clientes.
A Companhia acredita que um modelo sustentável de negócio gera benefícios a todos os
stakeholders:clientes, fornecedores, acionistas e a sociedade em geral. Nesse contexto, a Desktop
desenvolve também iniciativas com foco em ESG. Como exemplo recente, no âmbito de um dos
efeitos da pandemia de Covid-19, a Companhia assumiu sua responsabilidade como provedora de
serviços de conectividade garantindo a continuidade dos estudos de crianças carentes na região de
Limeira e adjacências. Através da (i) doação de recursos próprios, (ii) destinando parte das
mensalidades pagaspelos novos assinantes e (iii) engajando a sociedade a contribuir com doações,
a Desktop levantou recursos suficientes para a aquisição de computadores para centenas de
crianças carentes, o que, combinado com o provimento gratuito do serviço de internet via fibra ótica
da Companhia, permitirá a essas crianças dar prosseguimento a seus estudos, garantindo-lhes
oportunidade de um futuro melhor.
Modelo de crescimento e retorno sobre capital investido
A Companhia vem construindo, ao longo dos últimos anos, um modelo de negócio que acreditamos
ser sólido, eficiente e escalável. Desde o estudo e escolha das novas regiões para expandir a
operação, passando pela efetiva construção da rede de fibra ótica, até a venda do serviço e o
atendimento ao cliente, todas as etapas são planejadas visando entregar um serviço de qualidade e
prezando pela satisfação do cliente final, bem como buscando retornos sobre o capital investido.
A escolha das regiões que vamos atender envolve um processo rigoroso e analítico de aferir o
potencial de demanda, partindo do levantamento de dados em campo, conjuntamente com o
cruzamento com nossos modelos estatísticos proprietários, que são suportados por um banco de
dados com o histórico de dezenas de projetos já realizados, com suas respectivas performances. O
resultado dessas análisesnos permite crescer com assertividade em regiões que em nossos modelos
otimizam o retorno sobre ocapital investido, conforme mostrado abaixo, em que priorizamos cidades
com perfis populacionais, econômicos e de competição similares a aqueles nos quais obtivemos
maiores sucesso em nosso histórico de projetos.
Possuímos mais de 265 projetos já realizados pela Desktop em nossa base de dados (sendo 194
maturados) e, conforme mencionado acima, utilizamos esses projetos para traçar nossos modelos
estatísticos, que nos permitem analisar em quais regiões teremos melhores retornos esperados
sobre o capital investido, dado indicadores socioeconômicos e de competição dessa nova região.
Abaixo alguns exemplos de como esses indicadores nos permitem traçar curvas de take-up para
diferente Tiersde regiões.
Histórico de projetos da Desktop5

5

Fonte: Companhia. Notas:
1
- Baixa Representatividade indica projetos com menos de 3.000 casas passadas (“home passed” - HPs).
2
- Projetos Maturados possuem operação ativa há mais de 24 meses.
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Curvas de penetração percentual (quantidade de assinantes / número de portas de fibra
totais)em função de dados sociodemográficos e de competição vis a vis a maturação dos
projetos6

As atividades de planejamento e desenho das redes são feitas majoritariamente com times próprios,
com objetivo de garantir a padronização e o total alinhamento às diretrizes técnicas necessárias para
aentrega de redes de qualidade, assim como velocidade nas execuções.
Para a construção das redes, a Companhia possui relação com um mix de fornecedores que inclui
desde empresas locais de construção a grandes companhias referências no setor. Para cada novo
projeto é avaliado qual o perfil mais aderente de fornecedor, sendo que o trabalho é coordenado
diretamente pelo time de gestão da Companhia, que possui experiência nesse tipo de projeto.
Em paralelo à construção e expansão das redes, a Companhia estrutura estratégias customizadas
paraatingir o público-alvo de cada nova região, levando em consideração o perfil socioeconômico da
regiãoatendida. A Desktop possui múltiplas abordagens de atuação, mesclando investimento em
diversos canais (digital, porta-a-porta, canais telefônicos, lojas e representantes comerciais), visando
a maior eficiência no custo de aquisição de seus clientes e retorno sobre os investimentos.
A seleção e a execução do nosso modelo de negócios de crescimento orgânico são feitas
criteriosamente, seguindo algoritmos eficientes e garantindo maiores taxas de retornos para
tais projetos: (i) triagem e análise do mercado; (ii) avaliação da demanda do projeto na respectiva
região;
(iii) estimativa de investimento de Capex a ser feito; (iv) modelagem e aprovação do comitê;
(v)execução do projeto; e (vi) lançamento comercial.
A eficiência e precisão no processo de escolha das regiões de expansão e a definição da melhor
estratégia comercial para venda dos serviços permitiu à Desktop atingir altas taxas de eficiência de
uso das redes (“penetração de portas” – relação de assinantes conectados vis-à-vis capacidade
instalada) em seus projetos, conforme gráfico abaixo.
O sucesso do modelo de crescimento orgânico da Companhia é refletido no retorno do investimento
de nossos projetos. Dentre todas as cidades onde a Desktop lançou operações orgânicas até
dezembro de 2020, em 95% delas a performance atual da cidade representa, em nossos modelos,
uma taxa interna de retorno (TIR) projetada acima de 25% ao ano. A TIR é um dos principais
indicadores da Companhia, sendo projetada (com base no cálculo do fluxo de caixa desalavancado
da Companhia na perpetuidade) e acompanhada em todos os processos de crescimento orgânico,
por fornecer uma métrica sobre o retorno do capital investido. No mais, em 50% das cidades em que
já entramos organicamente, a performance atual é condizente com uma TIR projetada acima de 35%
ao ano. Nota-se, ainda, que todas as cidades da Companhia que possuem um tempo médio de rede
disponível paravenda acima de 24 meses encontram-se dentro deste último cenário, ou seja, com
performance condizente com uma TIR de projeto acima de 35%.
No gráfico abaixo, apresentamos todas as cidades em que a Companhia já entrou organicamente,
sendo o tamanho do círculo proporcional ao número de habitantes da cidade. O eixo vertical reflete
o percentual de utilização de nossa rede nessas cidades (clientes divido por capacidade), e eixo horizontal
reflete o tempo médio ponderado em que as portas estão disponíveis para venda. Por fim, traçamos
6

Fonte: Companhia. Nota: Para efeito de seleção de projetos, os mesmos são analisados combinando as variáveis.
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linhas com TIRs de 25% ao ano e 35% ao ano, que refletem o quanto de retorno sobre investimento
essas cidades estão gerando para Companhia, a partir de nossos modelos de acompanhamento.
Penetração de Portas nas regiões onde a Desktop opera7

Acreditamos que uma vez que se torna cliente da Desktop, o usuário estará inserido em uma
operação que preza pela sua satisfação. Desde a venda do serviço, passando pela instalação e
manutenção dasredes, e, por fim, nos canais de atendimento da Companhia, todas estas atividades
são realizadas por equipes próprias, o que acreditamos melhorar a produtividade e qualidade do
serviço prestado.
Em complemento ao crescimento orgânico, acreditamos possuir também grande expertise em
Fusões e Aquisições (M&A). Possuímos uma equipe dedicada que atua na prospecção de novos
negócios, avaliação de empresas e acompanhamento minucioso do processo de due diligence das
companhias targets. Nosso playbook para capturar valor com as aquisições considera a busca por
companhias que (i) estejam localizadas em áreas geográficas contínuas com a operação atual da
Desktop e com potencial para continuar o crescimento pós-deal de forma orgânica, (ii) sejam líderes
de mercado, plataformas consolidadas e de referência na sua área de atuação, (iii) possuam redes
com o mesmo padrão de qualidade e de topologia, que permitam rápida integração aos ativos da
Desktop de forma amanter uma operação única e integrada e (iv) permitam um assessment positivo
de seus principais executivos, como forma de aproveitá-los dentro das estruturas regionais que
sustentam a expansão territorial da Desktop.
Temos experiência na condução destes processos inorgânicos, concretizando 4 deles apenas nos
últimos 10 meses. Em agosto de 2020, a Companhia realizou a aquisição da ISSO Internet e
Telecomunicações Ltda. ME. Em novembro de 2020, concluímos a aquisição de participação
societária na Netell Internet S.A.. Em março de 2021, concluímos a aquisição de participação
societária na NetionSoluções em Internet Via Rádio. Já em maio de 2021, concluímos a aquisição de
participação societáriana C-Lig Telecomunicações Ltda. Mais recentemente, ao final de maio de 2021,
assinamos um Contrato de Compra e Venda para aquisição de outro provedor com operações nos
municípios de Atibaia, Mairiporã, Bom Jesus dos Perdões, Jarinu, Piracaia e Nazaré Paulista, todos
dentro do Estado de São Paulo, cuja receita líquida total no exercício social de 31 de dezembro de
2020 foi de aproximadamente20 milhões de reais, e que conta com uma base de aproximadamente
18 mil assinantes. O preço de aquisição por 100% da Companhia será pago mediante parcela à vista
de R$22 milhões e R$25 milhõesserão pagos de forma parcelada ao longo dos 5 anos seguintes à
data de Fechamento da Transação. A transação permanece sob regime de confidencialidade e está
sujeita às condições suspensivas, de forma que ainda não foi divulgada ao mercado. O fechamento
da transação deve ocorrer somente apósa liquidação financeira da oferta.

7

Fonte: Companhia. Nota: TIR nominal, desalavancada e calculada utilizando estimativas de perpetuidade. Todas as cidades lançadas pela
Companhia de forma orgânica e com tempo médio de rede apta para venda de mais de 4 meses. Março/21.
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Segundo a Anatel8, o mercado de internet banda larga é bastante fragmentado, com mais de 5.000
provedores distintos concentrando mais de 39% do volume de assinantes do serviço no Brasil. A
Desktop busca se apresentar como protagonista do processo de consolidação dessa indústria,
mantendo um olhar seletivo nas oportunidades aderentes ao seu plano estratégico de crescimento
e com alto potencial de retorno sobre capital.
Apesar de estar inserido em um mercado competitivo, a Desktop tem alcançado consistemente uma
alta taxa de penetração / taxa de porta nas cidades em que já atua, atingindo mais de 58% na maioria
das regiões o que propicia uma vantagem competitiva à Companhia em relação a outros participantes
do mercado.
Os investimentos em infraestrutura de rede para novas residências feitos durante o 2º semestre de
2020 suportam essa rápida expansão em participação de mercado.
Estratégia comercial
Entendemos que o ângulo de captura de assinantes em um novo projeto, como o lançamento de
uma nova cidade, define o sucesso do projeto na sua maturidade. Justamente por isso, a estratégia
de go- to-market bem como a excelência na sua execução recebem bastante atenção na Companhia.
Acreditamos que nossa estratégia de entrada é assertiva, granular, territorial e com excelência tática,
sustentada por um sistema comercial ajustado para cada perfil sociodemográfico das cidades,
considerando entre outros população, intensidade e tipo de competição com outros players.
Nos estágios iniciais de um novo projeto orgânico, nos apoiamos em uma estrutura omnichannel
(digital, porta-a-porta, canais telefônicos, lojas e representantes comerciais), que nos permite ter
profundidade e presença local. Nossos esforços de venda nessa fase inicial do projeto são, em
grande parte, presenciais e realizados com times próprios, com colaboradores selecionados na região
e/ou entorno eque possuem conhecimento dos hábitos, costumes e preferências do público alvo.
Percebemos inúmeras vantagens nesse modelo de times próprios, como o alinhamento de cultura,
engajamento, o foco na qualidade e a possibilidade de administrar diretamente uma política de
incentivos financeiros a toda cadeia. Após a maturação inicial, e com o aumento progressivo da
ocupação da rede, os demais canais (incluindo digital, presente desde o primeiro dia da operação)
ganham maior protagonismo, garantindo um CAC (custo de aquisição do cliente) mais eficiente.
Toda a estratégia comercial é suportada por uma estratégia de marketing que combina
posicionamentode marca nas mais diversas plataformas de comunicação e ações de trademarketing
locais, granulares e de guerrilha.
A área de operações é totalmente integrada às ações comerciais, garantindo eficiência máxima nos
esforços de captação de novos clientes. Mutirões coordenados de “vende e instala” são
frequentementelançados.
Cada cidade é acompanhada por um plano de negócios próprio, que considera (i) as estimativas de
captura de assinantes geradas a partir do modelo de projeção de demanda, (ii) os gastos de
marketing,vendas e operações e (iii) os investimentos realizados, garantindo uma execução voltada
para o retornosobre capital.
Acreditamos que nosso trabalho de captação de novos assinantes é impulsionado pelo
reconhecimento da nossa base atual de clientes quanto à excelência dos produtos oferecidos e
quanto à qualidade dosserviços prestados. Mais adiante nesta seção evidenciamos pesquisas de
organizações idôneas e referências em avaliação da qualidade dos serviços, como o site Reclame
Aqui e o site Melhor Plano, que refletem a percepção positiva que nossa base de clientes possui
sobre as operações da Desktop.

8

Fonte: ANATEL. Painéis de dados de banda larga fixa.
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Como nossos clientes conheceram a Desktop? 9
Temos como objetivo que o reconhecimento de nossa base de clientes gere uma espiral positiva de
atração de novos clientes. Em pesquisa realizada em janeiro e fevereiro de 2021 com novos clientes,
41% da amostra declarou que conheceu a Desktop através da indicação de amigos e familiares, sendo
este o principal motivo para a contratação dos nossos serviços. Em nossa visão, esses dados reforçam
nosso potencial de gerar valor através da prestação de um serviço reconhecidamente de qualidade.

O resultado da nossa estratégia de go-to-market, associada à qualidade do serviço prestado, vem
gerando resultados expressivos nas cidades recém-lançadas. Entre janeiro e março de 2021, a
Desktopadicionou 9 novas cidades à sua base. Na média estas novas cidades vêm apresentando
taxas de penetração sobre a rede na faixa de 6% ao mês, quando mensalizadas, com algumas
ultrapassando 8% na mesma métrica.
O processo, que entendemos escalável e em aceleração de expansão da oferta do portfólio da
Desktop a novas áreas, combinado com a nossa estratégia comercial de sucesso, tem como
consequência o crescimento contínuo de nossas ativações brutas mensais orgânicas. O gráfico a
seguir ilustra a evolução do volume de ativações brutas mensais da Desktop, que mais do que
dobraram desde o primeiro trimestre de 2020.
Volume de ativações brutas mensais10

9

Fonte: Companhia. Companhia. Pesquisa Tracking de aquisição.Safras Janeiro e Fevereiro. 400 respondentes.
Fonte: Companhia. Nota: Considerando números de ativações da Desktop e Controladas.

10
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O franco crescimento das adições de clientes nos garante uma rápida evolução da nossa base de
clientes. Acreditamos que este acréscimo, eminentemente fruto do crescimento orgânico e com
pontuais adições inorgânicas estratégicas, evidencia a capacidade operacional e de execução da
Desktop.
Evolução da Base da Desktop (número de assinantes em milhares)11

Pontos chaves da Desktop
1.

Elevado Market share em nossa região de atuação

Na nossa visão, nossa estratégia de seleção de cidades, associado à nossa estratégia comercial e
reconhecimento de qualidade por parte dos nossos clientes nos permitiu assumir um papel de
liderança em nossa região de atuação. De acordo com os dados publicados pela Anatel 12 , nas
cidades onde a Desktop está operando há mais tempo, ela normalmente exerce papel de líder de
mercado, sendo quea Companhia é líder em 27% do total de cidades onde atua e líder em 50% se
considerarmos cidades “na maturidade”, que em nossa definição são cidades onde operamos com
fibra ótica há mais de 24 meses.
Em nossa visão, o alto market share das cidades onde a Companhia opera há mais tempo é resultado
da estratégia da Companhia que combina (i) ser seletiva nos seus projetos de expansão, (ii) ser
orientada a retorno sobre investimento, (iii) possuir um go-to-market que aposta em estratégias
locaise granulares, e (iv) foco na prestação de um serviço de qualidade.
Participação de mercado da Desktop versus Competição em cidades selecionadas onde a
Companhiaopera há menos de 2 anos com fibra ótica (%)

11
12

Fonte: Companhia. Nota: Evolução considera entrada de 81 mil clientes através de aquisições.
Fonte:https://informacoes.anatel.gov.br/paineis/acessos/banda-larga-fixa.
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Nas cidades com operações recentes (menos de 2 anos com fibra ótica), nota-se um crescimento
relevante em áreas onde as grandes operadoras estavam consolidadas. E, assim como em
operaçõesmais maduras, conseguimos, com sucesso, aumentar nossa base de clientes muito mais
rápido que asgrandes operadoras, mesmo quando essas também já operam com tecnologia de fibra
ótica, conformedemonstrado nos gráficos abaixo.
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Faz-se o registro de que em Campinas a cobertura da Desktop é apenas parcial (atendemos no
momento 43% da cidade).
Além de competir com sucesso com outros ISPs locais, a Companhia também vem tendo sucesso
emaumentar a sua base de assinantes de fibra ótica num ritmo superior ao das grandes operadoras
que atuam com serviços de fibra ótica nas mesmas cidades que nas quais a Desktop atua.
Aumento de penetração em cidades selecionadas | Comparação com Grande Operadora que era
líderna região em janeiro de 2019
Segundo dados da Anatel13, olhando a evolução da base de assinantes de fibra da Desktop em 4
cidades selecionadas entre janeiro de 2019 e fevereiro de 2020, e comparando com a grande operadora
incumbente líder nestas regiões, é possível notar a grande relevância da Desktop em ganhar
participação de mercado frente a um grande player. Em todas essas cidades a Desktop é líder de market
share, ultrapassando a operadora de grande porte na região (a Vivo).

13

Fonte: https://informacoes.anatel.gov.br/paineis/acessos/banda-larga-fixa.
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2.
de clientes

Produtos de qualidade a preços competitivos ajudam a fidelizar a base atual

Cada vez mais a população brasileira vem aumentando o consumo de dados e tornando, na nossa
visão, o acesso à internet um bem essencial em suas vidas. Associado a isso, a nova realidade de
trabalho em modelo home office, o aumento do ensino a distância e o crescimento de plataformas
de entretenimento como Netflix, Amazon, Disney Plus e Globoplay, vem gerando uma necessidade
cada vez maior por internet de alta velocidade, estável e associada a uma excelente prestação de
serviço noatendimento aos clientes.
Tendo esses pontos em vista, a Desktop sempre teve como um de seus pilares internos prestar um
serviço de alta qualidade.
De acordo com o website “Reclame Aqui” (www.reclameaqui.com.br), a maior plataforma de solução
de conflitos entre consumidores e empresas da América Latina, a Desktop tem apresentado
avaliação positiva e superior aos seus concorrentes regionais e similares. Em relação as grandes
operadoras, emgeral, o grande número de reclamações em conjunto com a falta de respostas por
parte destas companhias para as soluções de problemas relacionadas à internet as leva a possuir o
status de “não recomendado” e, portanto, não possuem nota de avaliação no website Reclame Aqui.

Fonte: Reclame Aqui 6 meses findo em 31/05/2021, Anatel
Nota: 1. As companhias que receberam a avaliação “não recomendada” no website Reclame Aqui foram consideradas como
nota 0 para o cálculo da média
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A qualidade da prestação de serviço da desktop vai além do serviço de atendimento aos clientes. De
acordo com o website “Melhor Plano” (www.melhorplano.net), a Desktop foi considerada como o
provedor com a banda larga mais rápida de Sumaré, Hortolândia, Campinas e Piracicaba em 2021 cidades que, em março de 2021, representavam aproximadamente 51% da nossa base de clientes
total.
A Desktop tem como diretriz internalizar todas as atividades que envolvem interação com o cliente
final,de forma que todo o nosso atendimento ao cliente é feito com equipes próprias.
Nossos colaboradores são estimulados a sentirem-se parte vital do negócio e a terem orgulho em
trabalhar na Companhia. Dessa forma, são empoderados a buscar continuamente as soluções que
melhor atendam as demandas dos nossos clientes. Todos os colaboradores têm também metas
individuais, tanto de qualidade quanto de produtividade, com incentivos significativos atrelados a
suas performances.
O uso da tecnologia também é um aliado para a Desktop. A maior parte dos serviços, como emissão
de segunda via de conta, desbloqueio de serviços, avisos de pagamento e consulta a status podem
hoje ser feitos de forma digital, rápida e sem interação humana.
A combinação do uso da tecnologia e de colaboradores revestidos do sentimento de dono tem gerado
melhoras significativas nos indicadores de atendimento e resolução de chamados na operação da
Desktop.
Os quadros abaixo refletem indicadores medidos pela Companhia para garantir o bom atendimento
dosclientes. A taxa de contato reflete o número de clientes que entram em contato com a Companhia
por meio de seus diversos canais de atendimento, dividido pelo número total de clientes; a nosso
ver, a partir de uma taxa de contato decrescente (como a refletida no gráfico a seguir) podemos inferir
que osnossos clientes estão satisfeitos com o funcionamento do serviço/produto, uma vez que tem
procuradomenos a Companhia para esclarecer dúvidas, reclamar ou questionar. Por sua vez, a taxa
de transferência de ligações representa o número de contatos de clientes que precisarem ser
transferidospara mais de um atendente ao longo do atendimento (em outras palavras, ligações que
não puderam ser solucionadas logo pelo primeiro atendente); entendemos que uma taxa de
transferência de ligações decrescente (como a refletida no gráfico a seguir) indica um bom
atendimento ao cliente, o que pode resultar em maior grau de satisfação.

Fonte: Companhia
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Ademais, o fato da Companhia atrair clientes que eram outrora servidos por outras grandes
operadorascom tecnologia de fibra atesta a qualidade do serviço prestado pela Desktop, que tem
como objetivo fornecer mais qualidade e mais conexão para todos os seus clientes.
Na pesquisa realizada em janeiro e fevereiro de 2021 com novos clientes, já mencionada anteriormente,
os novos assinantes declaram também qual era o seu provedor anterior de banda larga, caso
existisse.Cerca de 46% dos nossos novos clientes já possuíam internet via fibra ótica anteriormente,
sendo que quase 25% dos novos assinantes eram clientes de fibra de alguma das grandes
operadoras.
Serviços, tecnologia e provedores de banda larga fixa previamente utilizados pelos clientes
conquistados pela Desktop entre janeiro e fevereiro de 2021

Evidencia-se a heterogeneidade dos assinantes adicionados à base da Desktop. De forma
balanceada,são clientes que eram anteriormente assinantes de produtos de fibra de ISPs locais, de
fibra de grandesoperadoras ou ainda assinantes de produtos legados. Na nossa visão, esse equilíbrio
no perfil dos novos clientes captados reforça a competitividade da Desktop nos cenários onde a
mesma atua.
Os motivos que fazem estes clientes aderirem à Desktop reforçam, na nossa opinião, a nossa
propostade valor da Companhia. Na mesma pesquisa, onde os novos clientes assinalam os motivos
que os levaram a mudar para a Desktop, destaca-se, como principal fator, a “maior qualidade de
conexão”.
Motivos que levam clientes a mudar para a Desktop14

14

Fonte: Companhia.
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3.
da arte

Plataforma de alto desempenho suportada por uma Infraestrutura de TI estado

A rede da Desktop é integrada e própria, de ponta a ponta, o que garante a entrega de um serviço
de qualidade a todos os nossos assinantes. Contamos com mais de 10.200 km de redes GPON e
mais de
4.000 km de backbone em fibra ótica.
Todas as nossas redes GPON foram projetadas e implementadas com padrões carrier-class,
utilizando splitagem 1:64, unicamente com materiais e equipamentos fornecidos por fabricantes
reconhecidamente de primeira linha. Isso nos garante tanto qualidade quanto evolução. Todas as
nossas redes já são 100% preparadas para evolução para a tecnologia XGS-PON, que permite a
entrega de velocidades de até 10G simétricos aos assinantes.
Nossas redes GPON são também projetadas e dimensionadas para permitir o aumento na base de
assinantes com o menor investimento adicional possível. Nossas redes primárias são sempre
dimensionadas para a duplicação de suas capacidades de atendimento sem a necessidade da
implantação de novos cabos de fibra ótica.
O nosso backbone, que interliga todas as nossas cidades e também nos conecta com os principais
Data Centers do país, é totalmente em fibra ótica e se utiliza das melhores tecnologias e
equipamentosdisponíveis. A nossa infraestrutura de backbone não inclui nenhum tipo de tecnologia
legada, sendo totalmente baseada em tecnologia IP.
Com foco em garantir alta disponibilidade e alta performance, nosso backbone possui terminações
emnossos dois Data Centers redundantes, o que nos garante a integridade das operações mesmo
na ocorrência de incidentes mais graves.
E, para assegurar a continuidade e a qualidade dos serviços, toda as nossas redes, sejam de GPON
ou de backbone, são gerenciadas e monitoradas de maneira centralizada, por equipes técnicas
qualificadas, com suporte nos melhores sistemas de gestão existentes no mercado.
Time capacitado com extensa experiência na indústria.
A administração da Desktop é composta por profissionais qualificados e experienctes em cada uma
desuas áreas de atuação, alinhados e engajados com a missão, visão e valores da Companhia.
Nosso time de executivos é formado por profissionais com perfis multidisciplinares, das mais variadas
áreas profissionais e com vasta experiência na área de telecomunicações. Vide Seção 12.5/6 deste
Formulário de Referência (Composição e experiência profissional da administração e do conselho fiscal)
para maiores informações e biografias dos executivos da Companhia.
A cultura organizacional e de recursos humanos da Companhia está pautada na atração e retenção
deseus talentos, e objetiva estimular a motivação, o comprometimento e o senso de pertencimento.
Na Desktop, estabelecemos um programa de remuneração variável onde todos os funcionários são
elegíveis a receber uma parcela do lucro, de acordo com metas estabelecidas com base na função
desempenhada, dentre elas número de instalações realizadas, número de ligações atendidas,
qualidade do serviço, número de vendas, entre outras. A alta administração tem acesso a um plano
deações.
Ademais, mantemos nossos profissionais alinhados com nossos objetivos, sendo as metas da
Companhia e as metas individuais pautadas nos pilares de (i) satisfação de clientes; (ii) retorno sobre
capital investido; (iii) crescimento; (iv) rentabilidade da Companhia.
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E mantemos uma base de funcionários diversificada, com sólidos programas de desenvolvimento e
retenção, como pode ser visto no gráfico abaixo.

Fonte: Companhia.

Nossas avenidas de crescimento
Na nossa opinião, possuímos um modelo de operação maduro, amplamente testado e de
comprovadosucesso, sendo a essência do plano estratégico da Desktop expandir suas operações e
replicar, em regiões contínuas à nossa operação atual, principalmente em cidades com
características similares àquelas em que obtivemos sucessos historicamente, nosso modelo de
execução, objetivando crescimento, altas margens operacionais, retorno sobre o capital investido e
satisfação da nossa basede clientes.
A estratégia de crescimento da Companhia no médio prazo está pautada no crescimento no Estado
deSão Paulo e nos seus Estados adjacentes, de forma a estruturar novas áreas que sejam completamente
integradas e contínuas a atual operação da Desktop, o que acreditamos ser a melhor maneira de
crescer com retorno satisfatório, além de capturar eficiências operacionais.
Buscamos democratizar assim, de forma efetiva, o acesso a conexões de banda larga de qualidade
e de alta velocidade, estendendo-o para o maior número possível de pessoas, independentemente
de estarem em grandes centros urbanos ou em pequenas cidades no interior.
Dessa forma, a Desktop elencou as seguintes avenidas de crescimento dentro do seu plano de
negócios:
x
a expansão orgânica, que foi e continuará sendo nossa principal avenida de
crescimento, feitade forma seletiva, em regiões contínuas à operação atual, visando encontrar os
projetos com melhor retorno sobre o investimento, em linha com o histórico da companhia;
x
a expansão complementar via crescimento inorgânico, através de aquisições de
plataformas que (i) estejam posicionadas também em áreas contínuas as operações atuais da
Desktop, com alto potencial de demanda e dentro do escopo do crescimento orgânico da
companhia,
(i)
que tenham comprovada capacidade de gerar crescimentos orgânicos futuros
para aDesktop, a partir da implantação do seu playbook operacional, e (iii) que tenham um padrão de
qualidade de rede em linha com os padrões Desktop, possibilitando a efetiva e rápida integração de
seus ativos e a captura de ganhos de sinergia expressivos;
x
o prolongamento do ciclo de vida dos seus assinantes, apoiado numa cultura de
ter o cliente como propósito em tudo o que é feito pela Companhia e a obsessão por melhorar
continuamente a qualidade dos produtos e serviços ofertados;
x
o aumento da receita recorrente anual dos seus assinantes via estratégias
customizadas, baseadas em ações mais efetivas de upsell e crosssell, com serviços e produtos
relacionadosao ecossistema de conectividade.
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Eventos Recentes
Aquisição da C-Lig
Em 31 de maio de 2021, a Companhia concluiu a aquisição de 70% (setenta por cento) do capital
socialda C-Lig Telecomunicações S.A., uma operadora de telecom e provedora de internet banda
larga em fibra óptica sediada na cidade de São Carlos, interior do Estado de São Paulo, reforçando o
seu objetivode expandir a sua área de atuação para outras regiões do Estado de São Paulo. Para
maiores informações, vide item 15.7 deste Formulário.
Primeiro Programa de Outorga de Opção de Compra de Ações
Em 18 de junho de 2021, o Conselho de Administração da Companhia aprovou (i) a eleição dos
participantes autorizados a participar do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia
(“Plano”)aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 13 de maio de
2021, a quem serão outorgadas opções de compra de ações da Companhia (os “Outorgados”); (ii)
com base no Plano, a criação e as condições gerais do Primeiro Programa de Outorga de Opção de
Compra de Ações da Companhia (“Programa”); (iii) os instrumentos particulares de outorga de opção
de compra de ações da Companhia a serem celebrados entre cada um dos Outorgados e a
Companhia; (iv) o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado,
mediante a emissão de
35.010 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, em decorrência do exercício de opções
de compra de ações da Companhia no âmbito do Plano pelos executivos Denio Alves Lindo e Carla
Cristina Barboza Cardilo.
Em razão do aumento de capital acima referido, o capital social da Companhia passou a ser de
R$74.981.084,61 (setenta e quatro milhões, novecentos e oitenta e um mil, oitenta e quatro reais e
sessenta e um centavos), dividido em 56.533.686 (cinquenta e seis milhões, quinhentas e trinta e
três mil, seiscentas e oitenta e seis) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.
Além disso, em decorrência da outorga e exercício de opções acima mencionada, a Companhia
estimapotenciais despesas adicionais de R$6.949.509,59 com a remuneração baseada em ações da
Diretoriapara o exercício de 2021. A nova estimativa causaria um aumento da remuneração potencial
da Diretoria anteriormente apresentada de 6.146.841,42 para 11.973.192,93 no exercício social de
2021.
Cancelamento de Debêntures
Em Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 13 de julho de 2021 a Companhia aprovou o
cancelamento da totalidade das 400 Debêntures da Companhia emitidas nos termos do “Instrumento
Particular de Escritura da Segunda Emissão de Debêntures da Desktop Sigmanet Comunicação
Multimídia S.A.”, sendo referidas Debêntures Mandatoriamente Conversíveis em Ações Ordinárias,
daEspécie Subordinada, em uma Única Série, para Distribuição Privada”, datado de 31 de março de
2021e registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo em 18 de junho de 2021, sob o nº
ED003937-8/00 (“Escritura de Emissão”). Assim, tais Debentures não causam qualquer efeito na
capitalização ouendividamento da Companhia.
Organograma Societário
Na hipótese de ser efetivada a Oferta Pública Inicial, os atuais acionistas da Companhia terão suas
respectivas participações societárias (a) diluídas, em razão da distribuição primária de ações; e (b)
parcialmente alienadas, em razão da distribuição secundária de ações (se houver). Como consequência
da referida redução de participação societária, o acionista controlador reduzirá a sua participação na
Companhia a menos de 50% (cinquenta por cento) de seu capital social, sem que isso implique na
alteração de controle direto ou indireto da Companhia.
Não obstante, como medida de cautela a fim de prevenir que a redução na participação societária
do atual acionista controlador da Companhia acarretasse em potencial evento de vencimento
antecipado de qualquer instrumento financeiro (ainda que, no entendimento da Companhia, não haja
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alteração decontrole), foram solicitadas, quando aplicável, e concedidas as dispensas (waiver) pelos
respectivos credores com relação à potencial ocorrência de vencimento antecipado nos termos
previstos em cada um dos referidos instrumentos financeiros.
Na data deste Formulário de Referência, a Companhia e suas controladas cumpriam com todas as
obrigações decorrentes de seus contratos financeiros.
Após a liquidação da oferta, espera-se que o nosso organograma societário possa ser representado
pela figura a seguir:
Makalu Brasil
Partners IJ - FIP
CNPJ 34.509.036/0001-17

FREE FLOAT

Denio Alves Lindo
CPF 142.857.028-43

38,98%*

35,00%*

Marcos Camargo de
Assis
CPF 068.633.818-93

Múcio Camargo de
Assis Filho
CPF 474.578.216-00

2,66%*

19,06%*

José Carlos Franco
Júnior
CPF 188.094.358-18

Carla Cardilo
CPF 188.094.358-18

2,14%*

2,14%*

0,01%*

Desktop Sigmanet Comunicação Multimídia S.A.
CNPJ 08.170.849/0001-15

70%
Netell
Internet S.A.
CNPJ 18.270.560/0001-21

92,72%

100%
ISSO Internet e
Telecomunicações Ltda.
CNPJ 19.905.417/0001-21

Netion Soluções em Internet
Via Radio S.A.
CNPJ 09.106.583/0001-04

70%
C-Lig
Telecomunicações S.A.
CNPJ 14.808.118/0001-55

*Nota: Percentuais aproximados, considerando a hipótese de colocação total das Ações, sem considerar a colocação das Ações Suplementares.
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7.1-A. Indicar, caso o emissor seja sociedade de economia mista:
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não é sociedade de economia mista.
a. interesse público que justificou sua criação
Não aplicável.
b. atuação do emissor em atendimento às políticas públicas, incluindo metas de universalização,
indicando:
• 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”
Não aplicável.
• 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
Não aplicável.
• 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
Não aplicável.
c. processo de formação de preços e regras aplicáveis à fixação de tarifas
Não aplicável.
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7.2 - Informações sobre segmentos operacionais
(a)

Produtos e serviços comercializados

Segmentos operacionais são definidos como componentes de um negócio para os quais informações
financeiras segmentadas estão disponíveis e são avaliadas pelo tomador de decisões operacionais na
definição sobre como alocar recursos para um segmento individual e na avaliação do desempenho do
segmento. A conclusão da Administração é de que a Companhia opera em um único segmento
operacional de prestação de serviços de telecomunicação, apresentado em suas Demonstrações
Financeiras como “receita líquida de serviços”, tendo em vista que:
(i)

todas as decisões dos administradores e gestores são tomadas com base em informações
consolidadas;

(ii)
(iii)

o objetivo da Companhia é de prover aos seus clientes serviços de telecomunicação; e
todas as decisões estratégicas, financeiro, compras, investimentos e aplicação de recursos
são efetuadas em bases consolidadas.

(b)

Receita proveniente do segmento e sua participação na receita líquida do emissor
Em milhares de
reais, exceto %

Telecomunicações
(=) Receita líquida
de serviços

(c)

Período de três meses findo em 31
de março de
2021
2020
% do
% do
R$
R$
total
total
57.644
100%
35.045
100%
57.644

100%

35.045

100%

Exercício social findo em 31 de dezembro de
2020

2019

167.086

% do
total
100%

167.086

100%

R$

113.611

% do
total
100%

2018
% do
total
66.566
100%

113.611

100%

66.566

R$

R$

100%

Lucro ou prejuízo resultante do segmento e sua participação no lucro líquido do emissor

Em milhares de reais,
exceto %
Telecomunicações
(=) Lucro líquido

Período de três meses findo em
31 de março de
2021
2020
% do
% do
R$
R$
total
total
5.274
100%
1.565
100%
5.274
100%
1.565
100%
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Exercício social findo em 31 de dezembro de
2020
R$
26.593
26.593

2019
% do
total
100%
100%

R$
21.831
21.831

% do
total
100%
100%

2018
% do
total
6.073
100%
6.073
100%
R$
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,QIRUPDo}HVVREUHSURGXWRVHVHUYLoRVUHODWLYRVDRVVHJPHQWRVRSHUDFLRQDLV
D

&DUDFWHUtVWLFDVGR3URFHVVRGH3URGXomR

Não aplicável tendo em vista que a Companhia e as suas subsidiárias não possuem processo de produção,
considerando que seus negócios são baseados na prestação de serviços no segmento de
telecomunicações.
E

&DUDFWHUtVWLFDVGRSURFHVVRGHGLVWULEXLomR

A Companhia e suas controladas possuem uma estrutura de vendas diversificada que combina canais de
distribuição próprios e terceirizados por meio da qual comercializa seus serviços ao mercado. Esta estrutura
conta mais de 130 funcionários próprios, 24 empresas parceiras e 13 lojas próprias. Além disso, a
Companhia organiza eventos e campanhas de divulgação em formatos digital e convencional para
promover seus serviços como parte de sua estratégia comercial.
As vendas são realizadas por meio de canais a) online; b) presencial, via lojas próprias ou time de
vendedores porta a porta; ou c) por Televendas. As vendas pelos canais digitais, que experimentam
expressivo crescimento, podem ser feitas via uma loja online, que a própria companhia disponibiliza, ou
diretamente através das principais redes sociais. Na venda presencial (porta a porta), o vendedor oferece
os produtos da Companhia nos bairros onde já existe a estrutura de rede, aumentando assim sua
penetração. As lojas, administradas diretamente pela Desktop servem como apoio para atender os atuais
clientes e também como espaço para que futuros clientes conheçam nossos produtos e sejam atendidos
de forma personalizada. Por fim no canal Televendas, vendedores recebem o contato de potenciais clientes
bem como de clientes atuais, oferecendo a combinação de produtos e serviços correto para cada perfil de
consumo, visando aumentar o gasto médio e prolongar ciclo de vida do mesmo com a companhia.
Por fim, a distribuição da transmissão de nossos produtos depende da instalação de equipamentos no
cliente. Por esse motivo, efetuados os trâmites administrativos da gestão da venda, utilizando mão de obra
própria ou terceirizada, a Companhia instala os equipamentos necessários para o adequado
funcionamento do serviço no endereço do consumidor.
F

&DUDFWHUtVWLFDVGRVPHUFDGRVGHDWXDomR

A Desktop está posicionada dentre as maiores plataformas de ISPs (Internet Service Provider ou Provedor
de Internet) do Brasil, sendo a maior plataforma ISP do interior do Estado, conforme dados da Agência
Nacional de Telecomunicações (“Anatel”), atuando majoritariamente no mercado de prestação de serviços
de internet de banda larga com tecnologia de fibra óptica de alta velocidade voltado para o consumidor
pessoa física.
Em 31 de dezembro de 2021, a Companhia possuía mais de 99% de seus clientes contratando produtos
de internet e mais de 93% da sua base de clientes possuía planos de acesso à internet através da
tecnologia de fibra ótica. Como serviços adjacentes, o portfólio de produtos da Desktop inclui ainda TV HD
digital e telefonia fixa.
0HUFDGRGH)LEUDÏWLFDQR%UDVLO
Diversos foram os fatores que ocasionaram a popularização da fibra ótica no Brasil nos últimos anos. A
digitalização das empresas e o consumo cada vez maior de dados por pessoas físicas foram apenas
algumas das alavancas que exigiram uma rápida modernização de toda a infraestrutura de
telecomunicações no Brasil. Esse movimento também exigiu que as conexões estabelecidas fossem
mais rápidas e de melhor qualidade.
Nesse contexto, a fibra óptica se tornou a principal tecnologia no ramo das telecomunicações no Brasil
e, na nossa visão, oferece inúmeras vantagens em termos de conexão quando comparada a outras
tecnologias legadas, principalmente a capacidade de entregar maiores velocidades às residências e
uma maior estabilidade de conexão.

1
Nota: As informações prestadas neste item deverão ser elaboradas considerando, como previsto no item 7.2, as demonstrações de encerramento de
exercício social ou, quando houver, as demonstrações financeiras consolidadas.
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A crescente demanda por essa tecnologia fez surgir de maneiras espontânea diversos ISPs em todas
as regiões do Brasil, dispostos a oferecer produtos de melhor qualidade por preços competitivos. Como
consequência, houve uma grande popularização da internet de alta velocidade no país e o surgimento
de acessos em novas regiões do Brasil.
No período entre 2014 e 2020, o número de acessos de banda larga via fibra ótica, aumentou a uma
taxa média de crescimento anual composta de 55,2% ao ano, saindo de 1,2 milhões de acessos em
2014 para 17 milhões em 2020.
Este crescimento aconteceu em detrimento de outras tecnologias legadas, como rádio, cabo metálico
e o cabo coaxial, que tiveram sua relevância no cenário nacional reduzida consistentemente ano após
ano. Desde 2014, a fibra ótica teve um aumento sucessivo de penetração nos acessos de banda larga
fixa, de 5% para 47%, sendo hoje a principal tecnologia de acesso à banda larga.
$FHVVRVGH)LEUDÏWLFDH3HQHWUDomRVREUH7RWDOGH$FHVVRVQR%UDVLO
(milhões de acessos de fibra e % de acessos fibra sobre total de acessos banda larga)

Fonte: Anatel

Apesar do grande número absoluto de acessos de fibra, esta tecnologia ainda está presente em um
baixo número de domicílios do país. Segundo dados da Anatel, a penetração da fibra por domicílios era
de apenas 20% em junho de 2020, bem abaixo da penetração em países como França (com 27%) e
ainda longe do patamar dos países referência no setor como a Espanha (com 62%), segundo
informação da OCDE.
Tal condição cria, todavia, oportunidades de mercado favoráveis para companhias que consigam se
posicionar competitivamente, dado o grande mercado endereçável ainda a ser explorado no segmento
de banda larga no Brasil, especialmente fibra ótica.
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7D[DGH3HQHWUDomRGH)LEUDÏWLFDHPMXQKRGH(% de domicílios)

Fonte: OCDE, ONU e Anatel | Nota: Países apresentados correspondem a Espanha, França, Brasil, Austrália, México, Estados
Unidos e Colômbia.

Este fenômeno, entretanto, não é exclusivo da tecnologia de fibra. Quando analisada toda a
conectividade de banda larga fixa de um modo geral, incluindo tecnologias legadas, o número do Brasil
de acessos por domicílios ainda é bastante aquém daquele de países desenvolvidos. Segundo dados
da Anatel, a penetração de acessos em banda larga fixa no Brasil por domicílio girava em torno de 52%
em junho de 2020. Esse número é inferior a números de outros países como Espanha (89%), Estados
Unidos (90%) e França (99%), conforme disponibilizado pela OCDE.
7D[DGH3HQHWUDomRGH%DQGD/DUJD)L[DHPMXQKRGH(% de domicílios)

Fonte: OCDE, ONU e Anatel | Nota: Países apresentados correspondem a Espanha, França, Brasil, Austrália, México, Estados
Unidos e Colômbia.

O recente fenômeno da inclusão digital e sua consequente digitalização da economia brasileira,
entretanto, não podem ser ignorados. Diversos fatores como crescimento do número de smartphones
e computadores, de empresas com sítios online e do aumento do número de vendas online atestam tal
movimento.
Nesse contexto, acreditamos que a pandemia da COVID-19 foi um grande catalisador para a indústria
da Companhia. Vários aspectos da sociedade foram alterados de maneira repentina, incluindo o
aumento exponencial do trabalho home office, do ensino a distância e o crescente consumo de
conteúdo digital por parte da população, aumentando ainda mais o consumo de internet no ambiente
residencial (foco de atuação da Companhia). Além da criação de novos acessos domésticos para
atender as necessidades profissionais, parte da população também optou por aprimorar seus pacotes
de dados para melhor usufruir seus conteúdos digitais, como plataformas de streaming e jogos online.
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Ademais, diversas organizações, públicas ou privadas, que já encaravam a digitalização como etapa
importante de sua sobrevivência em um mercado cada vez mais competitivo, tiveram de abreviar seus
projetos e acelerar sua jornada de inclusão digital. Como consequência, houve um aumento significativo
tanto na demanda de infraestrutura de TI para dar suporte a essa transição como de novos acessos de
internet de alta qualidade.
Com isso, uma das principais consequências deste movimento de digitalização da economia e das
atividades do dia-a-dia é a necessidade de uma conexão de maior qualidade e, consequentemente,
maior velocidade. Isto acontece, na nossa opinião, principalmente no ambiente residencial, em que uma
conexão de qualidade se tornou essencial para o cotidiano dos indivíduos, dada sua elevada
importância para a área profissional, educacional e para o entretenimento das famílias. Nota-se também
o efeito no ambiente empresarial, devido ao aumento de complexidade de sistemas de Data Centers e
estruturas de TI que demandam maior qualidade de rede.
Conforme gráfico abaixo, as plataformas de Streaming representam 35% do total de tráfego médio da
Desktop em um mês, seguidas de acesso a navegadores de internet tanto via protocolo HTTPS como
SST com 29% do total de tráfego. Acessos para Games e Redes Sociais adicionam os últimos 36% dos
acessos.
(YROXomRGR3HUILOGH8VRGR7UiIHJRGD'HVNWRSQRV~OWLPRVPHVHV(Gb)
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Fonte: Companhia

(YROXomRGD$ORFDomR7RWDOGH%DQGDSRU8VXiULR$WLYRGD'HVNWRSQRV~OWLPRVPHVHV
HPEDVH(Mb/ acesso)
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Os números do gráfico acima servem para ilustrar a mudança de hábito no consumo de dados do
brasileiro, que hoje dedica mais de 70% do seu total de acessos para atividades que demandam altas
quantidades de dados, e por consequência de velocidade da conexão. Para os provedores de internet
isso se torna uma importante avenida de crescimento, uma vez que seus clientes cada vez mais
demandarão internet de maiores velocidades. Além disso, o segundo gráfico acima ilustra o aumento
expressivo da alocação de banda por usuário, fruto da pandemia da COVID 19. Esse número cresceu
22% no último ano, o que significa que os provedores estão disponibilizando em médio 22% a mais de
banda por usuário dentro de um período, indicando maior uso.
0HGLDQDGH9HORFLGDGHGH'RZQORDGVSRU3DtVHP 0ESV 


Fonte: Fastmetrics | Nota: Países apresentados correspondem a Espanha, França, Brasil, Austrália, México, Estados Unidos e
Colômbia.

O gráfico acima, entretanto, expõe que a realidade no Brasil ainda está bem distante da adequada.
Apesar da penetração de fibra por domicílio superior à do México e da Austrália, conforme apresentado
anteriormente, quando analisada a velocidade média de downloads, o Brasil ainda está bastante atrás,
com 4,1 Mbps versus 7,6 Mbps e 8,2 Mbps de seus pares. O cenário é ainda mais sensível quando
comparado com países, como Estados Unidos e Espanha, onde a internet pode chegar a cerca de 10
vezes mais rápida.
O já mencionado surgimento e fortalecimento dos provedores ISP também está relacionado ao cenário
de insatisfação da população com serviços muitas vezes mal executados pelas grandes operadoras
tradicionais que dominavam o setor de telecomunicações nacional. As baixas velocidades de internet,
muitas vezes com altos preços, é um exemplo.
Nesse sentido, com a popularização dos ISP e da tecnologia de fibra, o número de conexões de ultra
banda larga, com velocidade acima de 34mbs, vem crescendo de forma exponencial no Brasil. O
número de acessos nessa faixa de velocidade passou de menos de 1,0 milhão de acessos em 2014
para 21,4 milhões de acessos em 2020, apresentando um CAGR de 73,6% e atingindo próximo a 60%
do total de conexões de banda larga no país.
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(YROXomRGD3HQHWUDomRGH$FHVVRV8OWUD%DQGD/DUJD YHORFLGDGHPESV QR%UDVLO
(milhões de acessos, % de acessos de Ultra Banda Larga sobre total de acessos)

Fonte: Anatel

Parte deste crescimento é suportado pelo surgimento de provedores ISP regionais que popularizaram
a venda de pacotes de dados de maior velocidade, e na maioria das vezes com preços competitivos.
Este tipo de provedor de internet foi também responsável pela popularização da internet via fibra ótica
no país.
O gráfico abaixo mostra que entre 2014 e 2020, os acessos de fibra ótica oferecido por provedores ISP
aumentou de maneira exponencial frente aos acessos de fibra ótica oferecidos pelas grandes
operadoras de telefone. Para os ISPs, houve um aumento de 68 vezes no número de acessos, saindo
de 150 mil acessos em 2014 para cerca de 10 milhões de acessos em 2020, representando um CAGR
de 102,4% ao ano.
(YROXomRGH0DUNHW6KDUHGH$FHVVRVGH)LEUDÏWLFDQR%UDVLO  



2014

2015

2016

2017

Acesso Fibra Incubentes

2018

2019

2020

Acesso Fibra ISP

Fonte: Anatel

Na nossa visão, dentre as vantagens competitivas dos ISPs, o foco em qualidade do atendimento e os
preços competitivos de bons produtos tem sido determinante para esse ganho de market share frente
às grandes operadoras de telefonia. Além disto, acreditamos que os provedores regionais têm
apresentado êxito em reduzir seus custos operacionais via otimização de processos internos e ao
apresentarem uma estrutura mais enxuta de operação, sem sacrificar indicadores operacionais e de
qualidade. Evidência disso são os números na plataforma “Reclame Aqui”, referência para avaliação de
serviços, ou na Pesquisa de Qualidade Anatel, em que os números dos ISP são consistentemente
melhores do que os das grandes operadoras tradicionais.
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Quando comparada com seus principais concorrentes, a Desktop apresenta nota na plataforma
“Reclame Aqui” para os 6 últimos meses findos em março de 2021, de 8,1. Outros ISP similares, com
mais de 100 mil acessos, apresentaram uma média de 7,8. Nesta mesma plataforma, e a maioria das
grandes operadoras de telecomunicações não possuem sequer nota, sendo classificadas apenas como
“não-recomendadas”.
0HUFDGRGH)LEUDÏWLFDQR(VWDGRGH6mR3DXOR
Assim como o Brasil, o Estado de São Paulo passou pelo mesmo movimento de crescimento de acessos
de fibra ótica. No mesmo período analisado anteriormente, entre 2014 e 2020, o número de acessos de
banda larga através dessa tecnologia aumentou a uma taxa média de crescimento anual composta de
39.1% ao ano. Em dezembro de 2020, 44% dos acessos de banda larga fixa eram realizados via fibra
ótica (versus 8% em 2014).
Mesmo com uma alta densidade populacional (185 habitantes por km², aproximadamente 7,4 vezes
superior à média nacional de 25 habitantes por km²) e uma alta renda per capita (R$1.814 vs. R$1.380
da média nacional), o Estado de São Paulo ainda apresenta uma penetração de fibra sobre banda larga
inferior à média do Brasil, colocando o Estado, em nossa opinião, como um dos principais mercados
para o desenvolvimento da internet via fibra ótica no Brasil.
Quando colocado em perspectiva, os acessos através de fibra ótica em São Paulo representam 44%
do total de 12 milhões de acessos de banda larga fixa em 2020. Em número de domicílios, temos uma
penetração de apenas 32%. Considerando que o estado alcance um patamar semelhante ao de países
desenvolvidos, como a Espanha, o número de acessos de fibra tem o potencial de dobrar de tamanho.
$FHVVRVGH)LEUDÏWLFDH3HQHWUDomRVREUH7RWDOGH$FHVVRVHP6mR3DXOR
(milhões de acessos de fibra e % de acessos fibra sobre total de acessos banda larga)

ϴй

ϭϬй

ϭϮй

ϭϱй

ϮϮй

ϯϮй

ϰϰй

ϱ͘ϭ
ϯ͘ϰ
Ϯ͘ϯ
Ϭ͘ϳ

Ϭ͘ϵ

ϭ͘ϭ

ϮϬϭϰ

ϮϬϭϱ

ϮϬϭϲ

ϭ͘ϱ

ϮϬϭϳ

ĐĞƐƐŽƐ&ŝďƌĂ
A

ϮϬϭϴ

ϮϬϭϵ

ϮϬϮϬ

ĐĞƐƐŽƐ&ŝďƌĂ

Fonte: Anatel

Assim como no Brasil, o número de conexões de ultra banda larga, com velocidade acima de 34mbs,
também vem apresentando alto ritmo crescimento no estado de São Paulo. O número de acessos nessa
faixa de velocidade passou de cerca de 500 mil acessos em 2014 para 7,8 milhões de acessos em
2020, atingindo próximo de 67% do total (versus 5% em 2014), o que representa um CAGR de 58,7%
no período.
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3HQHWUDomRGH$FHVVRV8OWUD%DQGD/DUJD PESV QRHVWDGRGH6mR3DXOR
(milhões de acessos, % de acessos de Ultra Banda Larga sobre total de acessos)
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Fonte: Anatel

Similar ao que ocorreu em todo país, a popularização da fibra ótica no estado de São Paulo nos últimos
anos também veio na esteira dos provedores regionais ISPs. O número de acessos através da
tecnologia de fibra ótica oferecidos por ISP multiplicou por mais de 90 vezes entre 2014 e 2020, saindo
de 27 mil acessos em 2014 para 2,5 milhões de acessos em 2020, apresentando um CAGR de 112,6%
ao ano. Enquanto isso, o mesmo indicador para os grandes operadores de telecomunicações cresceu
a uma velocidade bem menos acelerada, aumentando seu total de acessos em fibra em
aproximadamente 3 vezes.
Tal fato reforça o posicionamento favorável dos provedores ISPs também no mercado de São Paulo,
cada vez mais relevantes em um segmento que antes era dominado pelas grandes operadoras. Em
2014, os ISPs representavam apenas 4% do mercado de fibra ótica do estado, enquanto hoje
representam quase metade desse mercado, tendo atingido 48%.
(YROXomRGH0DUNHW6KDUHGH$FHVVRVGH)LEUDÏWLFDQRHVWDGRGH6mR3DXOR  
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Fibra Grandes Operadoras Fibra ISP

Fonte: Anatel | Nota: Considera grandes operadoras Claro, VIVO, Oi, Sky AT&T e Tim.

Ao analisar somente o interior do estado, isto é, excluído a cidade de São Paulo, enxergamos um perfil
de mercado ainda mais atrativo para o mercado de fibra e o crescimento dos ISP, onde a tecnologia
apresentou crescimento ainda maior que no estado consolidado, com um CAGR de 51,9% entre 2014
e 2020. Isto acontece, na nossa visão, parcialmente devido a intensa atividade econômica exercida na
região, mas também ao surgimento de ISPs locais que ajudaram a popularizar a tecnologia.
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$FHVVRVGH)LEUDÏWLFDH3HQHWUDomRVREUH7RWDOGH$FHVVRVHP6mR3DXORH[FOD&DSLWDO
(milhões de acessos de fibra e % de acessos fibra sobre total de acessos banda larga)
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Fonte: Anatel

0HUFDGR(QGHUHoiYHOQR(VWDGRGH6mR3DXORH[FOXLQGRD&DSLWDO


Fonte: Anatel

Em maio de 2021, a Desktop possuía operação em 53 cidades, todas no interior do estado de São
Paulo, somando mais de 321 mil acessos em uma população de 5,3 milhões de habitantes. À exceção
da cidade de Campinas, todas as demais cidades de atuação da Companhia possuem menos de 500
mil habitantes, caracterizando assim o seu mercado-alvo de operação.
Por oferecer produtos de qualidade, a Desktop cresceu exponencialmente sua participação de mercado
nas cidades em que atua, alavancada pela sua rede de infraestrutura em fibra ótica (93% da base) e
pela oferta de pacotes de dados de alta velocidade.
Em dezembro de 2020, a companhia apresentou uma participação de mercado consolidada de
aproximadamente 32% nas cidades presentes, considerando aquelas com cobertura de rede de fibra
em mais de 50% da cidade. Dessa forma, a Desktop se posiciona como o operador de internet com o
maior número de acesso nesse mercado, incluindo as grandes operadoras de telecom.
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3DUWLFLSDomRGH0HUFDGRQDV&LGDGHVGH$WXDomRGD'HVNWRSHP'H]  


Fonte: Anatel. Nota: (1) Considera somente as cidades com cobertura de rede Desktop maior que 50%.

Entre 2019 e 2020, a Companhia expandiu sua participação de mercado em cidades com operações
maduras (aquelas com presença a pelo menos 24 meses e mais de 50% de cobertura de rede) em 12,2
p.p., enquanto seus principais competidores locais Vivo e Claro perderam respectivamente 8,4p.p.e 7,2
p.p de participação nesses mesmos mercados, respectivamente.
Nesse mesmo período, se consideradas as cidades com operações ainda não maduras, com presença
relevante de ao menos uma das grandes operadoras tradicionais, a Desktop atingiu uma participação
de mercado de 7,4%, reduzindo a participação dos principais concorrentes Claro e Vivo em 4,7 p.p. e
3,1 p.p. respectivamente.
O gráfico abaixo compara o crescimento de participação de mercado em base 100 para os dois grupos
de cidades mencionados acima, mostrando que a Desktop consegue entregar acelerado crescimento
na participação de mercado em pouco tempo (seja em cidades maduras ou não-maduras):
3DUWLFLSDomRGH0HUFDGRGD'HVNWRSHP&LGDGHV0DGXUDVH1mR0DGXUDVHQWUH-DQ
H'H](Base 100 em Jan-19)





:ĂŶͲϭϵ

ĞǌͲϮϬ
Maduras

Não-Maduras

Fonte: Anatel | Nota: Considera como cidades maduras as operações com mais de 24 meses e com cobertura de rede maior que
50% da cidade.

O crescimento da demanda em cidades do interior do estado com baixo perfil populacional é um dos
principais motores de crescimento no segmento nos últimos anos, apresentando oportunidades para as
empresas do setor.
O gráfico abaixo ilustra que as cidades com menos de 60 mil habitantes (Classificadas como Tier 5)
apresentam a maior taxa de crescimento histórico em número de acessos. Quando comparada com
cidades com mais de 1 milhão de habitantes (Classificadas como Tier 1), estas apresentam um
crescimento histórico 3 vezes maior.
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7D[D0pGLDGH&UHVFLPHQWR$QXDO&RPSRVWDGR1~PHURGH$FHVVRVSRU)LEUDÏWLFDHP
&LGDGHVGR,QWHULRUGRHVWDGRGH6mR3DXORHQWUHH7RWDOGH$FHVVRVHP
(% de acessos e milhões de acessos)
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Fontes: Anatel e IBGE | Nota: Cidades classificadas conforme número de habitantes. Tier 1: mais de 1 milhão, Tier 2: entre 1 milhão
e 500 mil, Tier 3: entre 500 mil e 150 mil; Tier 4: entre 150 mil e 60 mil; Tier 5: menos de 60 mil. A análise não considera a capital
São Paulo.

Por outro lado, as cidades do Tier 5 apresentam um mercado endereçável total muito menor em termos
de volume de acesso (0,8 milhões) quando comparadas às cidades Tier 3 (1,4 milhões), além de
possuírem um maior número de cidades totais, 514, dificultando a captação nesse mercado – o
investimento em infraestrutura e redes de acesso seriam feitos de maneira dispersa, fazendo com que
o projeto não seja economicamente tão viável quanto projetos com investimentos mais concentrados
geograficamente.
Na nossa visão, as cidades classificadas Tier 2, 3 e 4, que são justamente o foco principal da Desktop,
apresentam maior potencial de crescimento, pois associam maior crescimento histórico, maior mercado
endereçável e viabilidade econômica.
As cidades classificadas nestas categorias também apresentam elevadas taxas médias de crescimento
anual histórico, 33% para Tier 2, 46% para Tier 3 e 79% para o Tier 4. Apresentam ainda significante
volume total de acesso (400 mil, 1.4 milhão e 900 mil, respectivamente), com pulverização de cidades
consideravelmente menor do que a de Tier 5. Isso ocorre pois os acessos estão concentrados em
apenas 10, 45 e 68 cidades, respectivamente.
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1~PHURGH&LGDGHVSRU7LHUVQR,QWHULRUGR(VWDGRGH6mR3DXOR



Tier 1

Tier 2

Tier 3

Tier 4

Tier 5

Fontes: Anatel e IBGE | Nota: Cidades classificadas conforme número de habitantes. Tier 1: mais de 1 milhão, Tier 2: entre 1 milhão
e 500 mil, Tier 3: entre 500 mil e 150 mil; Tier 4: entre 150 mil e 60 mil; Tier 5: menos de 60 mil. A análise não considera a capital
São Paulo.

2SRUWXQLGDGHGH&UHVFLPHQWRQRV(VWDGRV$GMDFHQWHV
Dada sua tese de crescimento a partir da expansão de rede de fibra e sempre de forma contínua
geograficamente, a Desktop possui oportunidades de crescimento para outros estados além do estado
de São Paulo. Os estados fronteiriços, excluídas as suas respectivas capitais, também possuem
mercado endereçável com grande potencial de crescimento, principalmente pelo número reduzido de
penetração de fibra por domicílio. Quando analisados os estados de Minas Gerais, Paraná, Mato Grosso
do Sul e Rio de Janeiro, esta taxa é de aproximadamente 30%.
0HUFDGR(QGHUHoiYHOQRV(VWDGR$GMDFHQWHVH[FOXLQGRDV&DSLWDLV



Fonte: Anatel
Notas: (1) Excluindo São Paulo capital, (2) Excluindo as capitais dos respectivos estados.
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As oportunidades nesses mercados podem ser tanto orgânicas, com expansão de infraestrutura de
backbone, como através da aquisição de ISP regionais, que possam não só aumentar a base de
clientes, mas também trazer conhecimento prático de como a região opera e suas especificidades. O
gráfico abaixo destaca os ISPs que operam nesses estados agregados por número de acessos.
1~PHURGH,63VSRU7RWDOGH$FHVVRVQRV(VWDGRV$GMDFHQWHV
539

Acima de 100 mil

Entre 20 e 100 mil

Entre 1 mil e 20 mil

Fonte: Anatel. Nota: Não inclui as operações locais de Claro, Tim, Oi, Vivo e Sky AT&T.

$7HFQRORJLD*QR%UDVLO
O leilão das frequências para redes 5G no Brasil é esperado para ocorrer entre final de 2021 e começo
de 2022, conforme tem sinalizado a Anatel, começando pelos grandes centros urbanos. Dentre os
requisitos obrigatórios está a construção de uma rede especifica que atenda requisitos de desempenho
elevados para rede de rádio frequência quanto à velocidade de transmissão, mobilidade e eficiência,
resultando na criação de uma rede independente à rede 4G existente. A Anatel estima que apenas em
2029 todas as cidades com mais de 30 mil habitantes terão cobertura 5G.
Os ISPs detêm parte relevante das redes de fibra ótica no Brasil, principalmente no interior dos estados
e em áreas suburbanas e rurais, o que traz sinergias potenciais com o 5G, cuja implementação
demanda cinco a dez vezes mais estações-base do que as tecnologias LTE anteriores. Dessa forma, o
5G demanda extensa rede de fibra ótica para garantir efetivamente a cobertura necessária para seu
funcionamento.
Ademais, os provedores de internet serão peça fundamental ao oferecerem suas redes de fibra ótica
para fazer o backhaul das operadoras de 5G e proporcionar a capilaridade necessária para a instalação
de antenas da nova tecnologia. A rede de fibra ótica da Desktop possui hoje mais de 14 mil km.
5HGH1HXWUDQR%UDVLO
Recentemente, o tema de redes neutras vem sendo discutido de forma recorrente no setor. Em suma,
o modelo de rede neutra permite que diversos operadores de telecomunicação atuem compartilhando
uma mesma infraestrutura de rede, de forma não discriminatória. O operador neutro habilita estes
diversos operadores a utilizarem de sua infraestrutura e é remunerado por este serviço prestado.
A Desktop acredita que há potencial para trabalhar dentro deste modelo em áreas/projetos para os
quais, caso a única opção fosse a de construir uma rede própria, a Companhia não incorreria neste
investimento. Desta maneira, a rede neutra oferece a opcionalidade para que a Companhia persiga
projetos de cauda longa, isto é, aqueles projetos que seriam despriorizados no momento da alocação
ótima do capital disponível para investimentos.
De modo a validar a viabilidade técnica desta solução e ganhar experiência operando neste modelo, a
Companhia tem planos para executar um piloto em parceria com uma das empresas considerada
referência global no tema.
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2SRUWXQLGDGHVSDUD([SDQVmRGR3RUWIROLRGH3URGXWRV
O Banco Inter-Americano de Desenvolvimento estima que em 2019 havia 178 milhões de dispositivos
de internet of things (“IoT”) no Brasil, com expectativa de atingirem 416 milhões até 2023, um
crescimento anual ponderado (CAGR) de 23.6%. No dia 1º de janeiro de 2021 foi aprovada no Brasil a
Lei nº 14.108 ou Lei da IoT, o que acelerará ainda mais sua aplicação em diversos segmentos, como
agricultura, cidades inteligentes, manufatura, saúde, varejo e veículos autônomos.

1~PHURGH'LVSRVLWLYRV,R7QR%UDVLO
(milhões de unidades)
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342,7

2022E

415,7

2023E

Fonte: IDB – Inter-American Development Bank, “IoT in LAC 2019”

Nesse contexto, os provedores de internet poderão passar cada vez mais a oferecer produtos e serviços
que irão além da conectividade, a exemplo da aplicação de IoT com um enorme mercado potencial
endereçável. Particularmente para os ISPs, cuja participação no mercado de fibra ótica era de 61% em
fevereiro de 2021, a aplicação do IoT na automação residencial representa uma dessas oportunidades
de novas verticais.
A automação residencial depende primordialmente de um serviço de internet de alta qualidade para
suportar os diversos dispositivos conectados simultaneamente com servidores em nuvem localizados
na internet, combinado a um atendimento de qualidade e próximo ao cliente. Ambas as características
são intrínsecas ao papel que os ISPs hoje já desempenham.
Novas aplicações levarão o consumo de dados a ser cada vez maior, ampliando a demanda por planos
cada vez mais potentes e gerando oportunidades incrementais de rentabilização da base de clientes.
Novos modelos de negócio suportarão essas avenidas de crescimento, como a oferta de serviços de
cloud como cyber segurança e até mesmo parte dos dispositivos de automação em um modelo As-aService, acoplados ao plano de internet.
2XWURV3URGXWRVH6HUYLoRV
A Desktop possui atualmente uma base de clientes e uma infraestrutura de fibra que garantem uma
alavancagem operacional para oferta de novos produtos e serviços. Uma das avenidas de crescimento
para a Desktop e ISPs em geral é operar através de MVNO (Mobile Virtual Network Operator –
Operadora Móvel Virtual). O mercado de telecomunicações está em constante e acelerada evolução e,
nesse sentido, os ISPs podem se alavancar junto às grandes operadoras.
Da mesma forma que os ISPs tiveram papel essencial em garantir a rápida expansão de acesso de
banda larga fixa, estes também poderão ser um instrumento para voltar a rentabilizar a telefonia móvel
no Brasil. Já está claro que sabem operar em ambientes competitivos, com estruturas muito mais
enxutas e qualidade de serviços prestados bem superiores.
O mercado de ISPs está paulatinamente evoluindo para um mercado de SSPs (Solutions Services
Provider – provedor de soluções), em que dominarão as companhias que souberem atender a demanda
de seus clientes de enxergarem no seu provedor um hub de soluções que vai muito além do acesso à
internet.
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Outra importante oportunidade de crescimento para os provedores de banda larga inclui explorar os
mercados de games e streaming. Como apresentado acima, as plataformas de streaming representam
35% do total de tráfego médio da Desktop em um mês, enquanto acessos para games e redes sociais
representam 36% dos acessos. Nesse sentido, ISPs podem vir a atuar como canal de distribuição
desses serviços, além de canal de relacionamento e oferta, uma vez já tendo o acesso ao cliente final.
Dessa forma, o provedor aumenta sua oferta de produtos com maior valor agregado, incluindo pacotes
com melhores velocidades para melhorar a experiência do cliente com games e streaming.
L

&RQGLo}HVGHFRPSHWLomRQRVPHUFDGRV

O mercado de internet banda larga apresenta sua competição através de empresas de perfis diferentes.
Por um lado, existem as grandes empresas do setor, que nos últimos anos tem feito investimentos para
expandir sua presença com foco principalmente nos grandes centros. Por outro lado, um segmento
altamente fragmentado de pequenos provedores de serviços de internet (ISPs) que ganharam grande
parte do market share do segmento de fibra óptica no país operando principalmente em cidades de
pequeno e médio porte.
G

(YHQWXDOVD]RQDOLGDGH

Nosso negócio não está sujeito à sazonalidade.
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
A Companhia presta serviços de telecomunicações, estando sujeita à regulação e à fiscalização da
Agência Nacional de Telecomunicações (“ANATEL”) e de outras leis, decretos e regulamentações
aplicáveis ao setor.
Nosso processo de compras no Brasil tem como finalidade o suprimento de produtos e serviços que
permitem a otimização do custo global, assegurando, ao mesmo tempo, requisitos de competitividade,
qualidade e segurança.
Para garantir maior vantagem competitiva, em respeito aos princípios acima indicados, o processo de
compras é realizado mediante o confronto de ofertas técnico-econômicas dos fornecedores
qualificados, segundo procedimentos estabelecidos pelas empresas, observados os padrões éticos da
Companhia, prevendo um adequado sistema de monitoramento e controle.
Quanto a controle e regulamentação governamental nos serviços de telefonia fixa, as relações com os
fornecedores, de uma maneira geral, não são reguladas, salvo em poucos contratos como os de aluguel
de meios, interconexão e auditoria, regulados pelas legislações da ANATEL e CVM, respectivamente.
Já os fornecedores de programação de conteúdo visual e banda para acesso à internet, não estão sujeitos
a controle ou regulamentação governamental, exceto a central de atendimento que é regulamentada,
exigindo melhores serviços de atendimento a clientes; por exemplo, a central de atendimento deve
oferecer aos clientes a opção de entrar em contato com um operador no primeiro menu eletrônico, estar
disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, para atender às reclamações do cliente em 5 dias. A
Companhia implementou essas exigências em todas as suas centrais de atendimento.
LL 

(YHQWXDOGHSHQGrQFLDGHSRXFRVIRUQHFHGRUHV

Contamos com uma variada gama de fornecedores no mercado de equipamentos e elementos de
construção de rede, tanto nacionais como estrangeiros, como forma de mitigar riscos para a Companhia.
Entretanto, nossos fornecedores podem, entre outros, atrasar prazos de entrega, aumentar seus preços,
limitar os valores que estão dispostos a ou conseguem nos fornecer, ou sofrer interrupções em suas
próprias cadeias de fornecimento. Se esses fornecedores não puderem ou não desejarem nosfornecer
equipamentos ou suprimentos regularmente, poderemos enfrentar dificuldade na realização de nossas
operações, o que poderá afetar negativamente nossos resultados operacionais e limitar nossa
capacidade de executar nossos contratos.
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Existem diversos fornecedores de conectividade e conteúdos audiovisuais no mercado, não havendo,
portanto, dependência de poucos fornecedores. Por outro lado, a cessão de fornecimento desses
serviços pode levar a cancelamentos por parte dos nossos clientes.
LLL 

(YHQWXDOYRODWLOLGDGHHPVHXVSUHoRV

As mudanças e inovações no setor de telecomunicações podem resultar em uma oferta limitada de
equipamentos essenciais para a prestação de serviços. Os produtos estão diretamente atrelados às
flutuações cambiais e a imposição de taxas de importação.
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7.4 - Clientes responsáveis por mais de 10% da receita líquida total
(a)

Montante total de receitas provenientes do cliente

Nenhum cliente foi responsável por mais de 10% da receita líquida total da Companhia no período de
três meses encerrado em 31 de março de 2021 e no exercício social de 31 de dezembro de 2020.
(b)

Segmentos operacionais afetados pelas receitas provenientes do cliente

Nenhum cliente foi responsável por mais de 10% da receita líquida total da Companhia no período de
três meses encerrado em 31 de março de 2021 e no exercício social de 31 de dezembro de 2020.
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5HJXODomRDSOLFiYHODR6HWRUGH7HOHFRPXQLFDo}HV

Panorama Regulatório
A Companhia e suas controladas prestam serviços de telecomunicações, estando sujeitas à regulação
e à fiscalização da Agência Nacional de Telecomunicações (“ANATEL”) e de outras leis, decretos e
regulamentações aplicáveis ao setor. A depender do serviço prestado, regulações específicas da
ANATEL serão aplicáveis.
A ANATEL foi criada pela Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997 (“Lei Geral de Telecomunicações”),
sendo a primeira agência reguladora instaurada no Brasil, em 5 de novembro de 1997. A ANATEL
integra a Administração Pública Federal indireta, submetida a regime autárquico especial e vinculada
ao Ministério das Comunicações. É administrativamente independente e financeiramente autônoma.
Compete à ANATEL a adoção das medidas necessárias para o atendimento do interesse público e para
o desenvolvimento das telecomunicações brasileiras. Suas atribuições incluem a implementação da
política nacional de telecomunicações, a administração do espectro de radiofrequências e a expedição
das normas aplicáveis à sua exploração, a fiscalização dos serviços de telecomunicações e de sua
qualidade, atendimento às reclamações dos usuários de serviços de telecomunicações, dentre outras
atividades relacionadas ao desenvolvimento das telecomunicações do País.
Além da criação da ANATEL, a Lei Geral de Telecomunicações estabelece a organização dos serviços
de telecomunicações, incluindo, entre outros aspectos, o disciplinamento e a fiscalização da execução,
comercialização e uso dos serviços e da implantação e funcionamento de redes de telecomunicações,
bem como da utilização dos recursos de órbita e espectro de radiofrequências.
A Lei Geral de Telecomunicações estabelece condições subjetivas para a obtenção de autorização de
serviço de interesse coletivo pela empresa: (i) estar constituída segundo as leis brasileiras, com sede e
administração no País; (ii) não estar proibida de licitar ou contratar com o Poder Público, não ter sido
declarada inidônea ou não ter sido punida, nos dois anos anteriores, com a decretação da caducidade
de concessão, permissão ou autorização de serviço de telecomunicações, ou da caducidade de direito
de uso de radiofrequência; (iii) dispor de qualificação técnica para bem prestar o serviço, capacidade
econômico-financeira, regularidade fiscal e estar em situação regular com a Seguridade Social; (iv) não
ser, na mesma região, localidade ou área, encarregada de prestar a mesma modalidade de serviço.
A prestação de serviços de telecomunicações também está sujeita às disposições da Resolução
ANATEL nº 73, de 25 de novembro de 1998, que estabelece o Regulamento dos Serviços de
Telecomunicações, os princípios fundamentais para a prestação dos serviços de telecomunicações e
suas diretrizes regulatórias, obrigações inerentes à prestação dos serviços (tanto no regime público
quanto no regime privado), dentre outras disposições a serem observadas pelas prestadoras em suas
atividades. Ademais, cada um dos serviços de telecomunicações possui um regramento específico
emitido pela ANATEL, a ser observado quando de sua prestação. A Resolução nº 738, de 21 de
dezembro de 2020, alterou o Regulamento dos Serviços de Telecomunicações para a inclusão de
disposições sobre sigilo, prevenção à fraude e ações de apoio à segurança pública.
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A Companhia e suas controladas, na condição de autorizadas a prestar serviços de telecomunicações
de interesse coletivo (incluindo radiodifusão), estão sujeitas às disposições do Regulamento Geral de
Outorgas (Resolução nº 720/2020 da ANATEL), devendo pagar contribuições ao Fundo de
Universalização dos Serviços de Telecomunicações (FUST) e ao Fundo para o Desenvolvimento
Tecnológico das Telecomunicações (FUNTTEL), bem como as seguintes taxas ao Fundo de
Fiscalização das Telecomunicações (FISTEL): (i) Taxa de Fiscalização (TFI), que deverá ser paga até
o momento em que a ANATEL emitir uma licença de operação; e (ii) Taxa de Funcionamento (TFF),
que deverá ser paga anualmente pela inspeção das estações licenciadas. O pagamento de
contribuições à FUST e taxas à FISTEL é supervisionado pela ANATEL, enquanto o pagamento de
contribuições à FUNTTEL é supervisionado pelo Ministério das Comunicações.
O não cumprimento das regras da ANATEL pode resultar na aplicação das seguintes penalidades:
(i) advertência; (ii) multa; (iii) suspensão temporária; (iv) caducidade; e (v) declaração de inidoneidade.
Os valores das multas podem variar de R$100,00 a R$50.000.000,00. Antes de aplicar qualquer sanção
administrativa, a ANATEL deve iniciar um processo administrativo para investigar a infração, no qual a
empresa em questão terá a oportunidade de se defender. A Resolução ANATEL nº 589, de 7 de maio
de 2012, estabelece critérios a serem observados pela agência ao aplicar sanções administrativas. A
ANATEL considerará, para a aplicação de sanções administrativas, a natureza e a gravidade da
infração, os danos resultantes para o serviço e seus usuários, as vantagens obtidas pelo infrator, a
existência de circunstâncias agravantes, o histórico do infrator e a recorrência específica. Não obstante,
mas mediante um processo administrativo, a ANATEL tem a prerrogativa de pedir a caducidade de
outorgas para prestação dos serviços móveis, serviço telefônico fixo comutado (“STFC”) e SCM caso
metas regulatórias sejam continuamente descumpridas.
Uma vez que a Companhia é caracterizada como uma prestadora do serviço de acesso condicionado
(SeAC), está sujeita às previsões e obrigações da Lei do SeAC (Lei nº 12.485/2011) e do Regulamento
do Serviço de Acesso Condicionado (Resolução nº 581/2012 da ANATEL).
Em razão da prestação de serviços que se utilizam de meios que possam, efetiva ou potencialmente,
distribuir conteúdos audiovisuais nos termos da Medida Provisória nº 2.228-1/2001, a Companhia paga
a Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional – Condecine – Teles.
Ademais, levando-se em consideração suas características, a Companhia também está sujeita à
Contribuição para o Fomento da Radiodifusão Pública (CFRP), a qual é paga anualmente, até o dia 31
de março, tendo como fato gerador a prestação dos serviços relacionados, de acordo com a Lei nº
11.652/2008.
De acordo com os documentos disponibilizados pela Companhia e por suas controladas, há diversos
contratos celebrados com prestadores de serviços de telecomunicações, incluindo contratos de
interconexão, de compartilhamento de infraestrutura entre os setores de energia elétrica e
telecomunicações e de MVNO (Mobile Virtual Network Operator). A regulamentação de
telecomunicações estabelece que esses contratos devem ser homologados pela ANATEL para que
possuam eficácia. O instituto da homologação é medida promotora da transparência nos
relacionamentos constituídos, evitando práticas anticompetitivas ou comportamentos que ponham em
risco o desenvolvimento sustentável do setor.
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Os contratos de interconexão – definidos como aqueles que regem os condicionamentos que
possibilitam a ligação entre redes de telecomunicações funcionalmente compatíveis, de modo que os
usuários de serviços de uma das redes possam comunicar-se com usuários de serviços de outra ou
acessar serviços nela disponíveis – são regidos pela Resolução nº 693, de 17 de julho de 2018 da
ANATEL. As condições para a interconexão de redes são objeto de livre negociação entre interessados,
mediante acordo, que deve ser formalizado por contrato, cuja eficácia depende de homologação pela
ANATEL.
Os contratos de compartilhamento de infraestrutura entre os setores de energia elétrica,
telecomunicações e petróleo também devem ser homologados pela ANATEL. Os contratos de aluguel
de postes entre distribuidoras de energia elétrica e prestadoras de serviços de telecomunicações, por
exemplo, são regulamentados por meio da Resolução Conjunta nº 1, de 24 de novembro de 1999
(Aneel, ANATEL e ANP), Resolução Conjunta nº 2, de 27 de março de 2001 (Aneel, Anatel e ANP) e
Resolução Conjunta nº 4, de 16 de dezembro de 2014 (Aneel e Anatel). A eficácia do contrato de
compartilhamento de infraestrutura condiciona-se à sua homologação pela Agência reguladora do setor
de atuação do detentor da infraestrutura.
Os contratos de exploração de serviço móvel pessoal por meio de rede virtual (Mobile Virtual Network
Operator – MVNO) são estabelecidos por uma empresa autorizada para prestação do Serviço Móvel
Pessoal – SMP que possibilita credenciar uma empresa para prestar o SMP por meio de rede virtual,
sendo regidos pela Resolução nº 550, de 22 de novembro de 2010 da ANATEL. O credenciamento será
efetuado mediante a formalização de contrato de representação entre o credenciado e a prestadora de
SMP, cuja eficácia depende de homologação pela ANATEL.
Prestação dos serviços de telecomunicações no regime público e privado
Como regra geral, a prestação de serviços de telecomunicações requer uma outorga a ser concedida
pela ANATEL, a qual é emitida para serviços a exploração de serviços de interesse coletivo ou de
interesse restrito, nos termos do Regulamento Geral de Outorgas (Resolução nº 720/2020). A ANATEL
é responsável por analisar os requerimentos para a prestação destes serviços, considerando
principalmente sua finalidade para os usuários, e os requisitos para a obtenção de cada outorga variam
de acordo com o tipo de serviço.
A Lei Geral de Telecomunicações determina que a prestação de serviços de telecomunicações poderá
ser realizada em regime público ou privado. Os serviços prestados sob o regime público são aqueles
prestados mediante concessão ou permissão, com atribuição a sua prestadora de obrigações, por meio
da definição de metas de universalização e de continuidade. Nos serviços prestados sob o regime
privado, não são impostas obrigações de universalização e continuidade, e dependem de uma
autorização prévia da ANATEL.
A Companhia e suas controladas prestam serviços de telecomunicações em regime privado, sendo
necessária a obtenção de autorização prévia da ANATEL, órgão competente para expedir e extinguir
autorizações, fiscalizando e aplicando sanções, conforme disposições da Lei Geral de
Telecomunicações. A Companhia presta os serviços de SCM, STFC e de TV por assinatura (“SeAC”),
e suas controladas prestam serviços de SCM, sendo cada serviço sujeito a condições específicas para
a obtenção da autorização necessária.
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O 6HUYLoR GH &RPXQLFDomR 0XOWLPtGLD 6&0  é o serviço fixo de telecomunicações de interesse
coletivo, prestado a nível nacional e internacional, sob o regime privado, que permite a transmissão,
emissão e recepção de informação multimídia, incluindo o fornecimento de conexão à Internet de banda
larga, por qualquer meio, aos assinantes dentro de uma área de serviço. O SCM foi criado para ser um
serviço flexível que pudesse acomodar as muitas funções possibilitadas pela convergência tecnológica,
e é regulado pelo Regulamento do SCM (Resolução ANATEL nº 614, de 28 de maio de 2013). Os
fornecedores de SCM (licenciados ou dispensados do licenciamento) devem submeter regularmente
informações operacionais à ANATEL, incluindo informações relacionadas com receitas e despesas,
capacidade de rede, número de acessos, número de empregados e comprimento da fibra óptica.
O 6HUYLoR 7HOHI{QLFR )L[R &RPXWDGR 67)&  é o serviço de telecomunicações que permite a
transmissão de voz e outros sinais entre estações fixas, por meio de processos de telefonia, podendo
ser prestado sob regime público e privado, regulado pelo Regulamento do Serviço Telefônico Fixo
Comutado (Resolução ANATEL nº 426, de 9 de dezembro de 2005). Existem três modalidades de
prestação do STFC destinados ao uso público: (i) serviço local; (ii) serviço de longa distância nacional
(LDN); e (iii) serviço de longa distância internacional (LDI).
O 6HUYLoR GH $FHVVR &RQGLFLRQDGR 6H$&  é serviço de telecomunicações de interesse coletivo,
prestado em regime privado, cuja recepção está sujeita a assinatura paga pelos assinantes e destinado
à distribuição de conteúdo audiovisual na forma de pacotes, modos de programação única de conteúdo
programado e canais de programação de distribuição obrigatória, por meio de tecnologias, processos,
meios eletrônicos e quaisquer protocolos de comunicação. As atividades englobadas pela SeAC são a
distribuição, produção, programação e apresentação de conteúdo audiovisual. Com exceção da
distribuição de conteúdo, que é uma atividade no âmbito da regulamentação da ANATEL (regulado pela
Resolução nº 581, de 26 de março de 2012 da ANATEL), as outras três atividades se enquadram na
autoridade reguladora da Agência Nacional de Filmes (“ANCINE”), sendo regidas pela Lei nº 12.485,
de 12 de setembro de 2011 (“Lei do SeAC”). Em caso de descumprimento das disposições da Lei do
SeAC, o infrator estará sujeito às seguintes sanções, aplicáveis pela ANCINE, sem prejuízo das de
natureza civil e penal: (i) advertência; (ii) multa; (iii) suspensão temporária do credenciamento; e (iv)
cancelamento do credenciamento. Considerando que as autorizações para prestação de serviço de
telecomunicações não possuem sua vigência sujeita a termo final, poderão ser extintas somente por:
(i) cassação; (ii) caducidade; (iii) decaimento; (iv) renúncia; ou (v) anulação, conforme a especificidade
de cada modalidade trazida pela Lei Geral de Telecomunicações. Por sua vez, a autorização de uso de
radiofrequências será extinta pelo advento de seu termo final ou no caso de sua transferência irregular,
assim como por caducidade, decaimento, renúncia ou anulação da autorização para prestação do
serviço de telecomunicações que dela se utiliza.
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Diante disso, a Companhia e suas controladas obtiveram perante a ANATEL autorizações para
prestação de serviços de telecomunicações, por cada serviço prestado, conforme demonstrado abaixo:
(PSUHVD
Desktop
Desktop
Desktop
Desktop

6HUYLoR
SCM
SeAC
STFC (Local, LDI e
LDN)
STFC (Local, LDI e
LDN)

ISSO

SCM

Netion

SCM

Netell

SCM

$WRGD$1$7(/Q
64.826/2007
4.492/2012

$XWRUL]DomR
Autorização
Autorização

ÈUHD
Estado de Sâo Paulo11
Todo território nacional
Área de Numeração 19 do
Plano Geral de Códigos
Nacionais (PGCN)
Todo o território nacional,
exceto nas Áreas de Prestação
equivalentes à Área de
Numeração 19 do PGCN

7.680/2011

Autorização

21/2020

Autorização

14/2016

Autorização

Todo o território nacional

8.322/2010

Autorização

Todo o território nacional

8.227/2013

Autorização

Todo o território nacional

Cumpre notar que a Resolução nº 720/2020 da ANATEL (que aprova o Regulamento Geral de Outorgas
– “RGO”) trouxe uma modificação com relação às outorgas para a prestação de serviços de
telecomunicações. Se, no passado, as outorgas eram concedidas para os serviços específicos,
atualmente, as autorizações são referentes à exploração de serviços de telecomunicações, de interesse
coletivo ou restrito.
Neste sentido, a autorização para a exploração de serviços de telecomunicações de interesse coletivo
pela ANATEL confere à autorizada a possibilidade de prestar quaisquer serviços de telecomunicações,
de interesse coletivo ou restrito. Já a autorização para a exploração de serviços de telecomunicações
de interesse restrito pela ANATEL confere à autorizada a possibilidade de prestar quaisquer serviços
de telecomunicações de interesse restrito. Nos dois casos, bastará notificação à ANATEL sobre os
serviços de interesse, mediante registro no sistema informatizado da Agência.
Em razão da referida mudança, a ANATEL resolveu consolidar e adaptar as autorizações para
exploração de serviços de telecomunicações de interesse coletivo e de interesse restrito detidos pela
Companhia e por outras prestadoras, expedidas até a data de entrada em vigor do RGO, em uma única
outorga para explorar os serviços de interesse coletivo e restrito. Portanto, atualmente, os serviços de
SCM, SeAC e STFC (Local, LDI e LDN) prestados pela Companhia e suas controladas estão
autorizados pelo Ato nº 4.334/2020 da ANATEL.
Serviço de Valor Adicionado
A Companhia também presta Serviços de Valor Adicionado (SVA), o quais são definidos pelo artigo 61
da Lei Geral de Telecomunicações como as atividades que acrescentam e dão suporte a um serviço
de telecomunicações e a este atribuem novas utilidades relacionadas ao acesso, armazenamento,
apresentação, movimentação ou recuperação de informações. Os SVAs não constituem um serviço de
telecomunicações e, por esse motivo, não dependem de autorização prévia da ANATEL e não estão
sujeitos à regulamentação da agência.
1
O Ato ANATEL nº 64.826/2007 autoriza a Companhia a atuar no “âmbito nacional e internacional, tendo como área de Prestação o Estado de São Paulo”.
Contudo, a Companhia entende que, de acordo com o RGO, a Área de Prestação de Serviço objeto da autorização para exploração de serviço de
telecomunicações poderia ser ampliada para todo o território nacional. A Companhia apresentou requerimento perante a ANATEL para confirmar esse
entendimento e requerer a ampliação da abrangência do serviço, para que passe a contemplar todo o território nacional. O pedido de ampliação encontra-se sob
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a análise da ANATEL

Radiofrequência
As radiofrequências são ondas eletromagnéticas que trafegam pelo ar e possuem frequências menores
que a luz visível, compreendidas no intervalo entre 8,3 kHz a 3000 GHz, no qual é possível a
radiocomunicação. O espectro de radiofrequências é um recurso limitado, considerando como um bem
público sob a Lei Geral de Telecomunicações e sendo administrado pela ANATEL. A Resolução nº
671/2016 da ANATEL aprova o Regulamento de Uso do Espectro de Radiofrequências, disciplinando
e estabelecendo os parâmetros gerais de administração, condições de uso, autorização e controle de
radiofrequências.
De acordo com a Resolução nº 720/2020 da ANATEL (Regulamento Geral de Outorgas) e com a
Resolução nº 65/1998 (que aprova o Regulamento de Licitação para Concessão, Permissão e
Autorização de Serviço de Telecomunicações e de Uso de Radiofrequência), a validade da notificação
de interesse em prestar serviço de telecomunicações que dependa do uso de radiofrequências está
condicionada à prévia obtenção da autorização de uso de radiofrequências.
Contudo, cumpre notar que nem todos os serviços de telecomunicações prestados pela Companhia
dependem da utilização de radiofrequências. Ademais, há casos em que são utilizados apenas meio
confinados ou equipamentos de radiocomunicação de radiação restrita, hipóteses que dispensam
autorização para o uso de radiofrequências.
Neste sentido, listamos abaixo os Atos da ANATEL que autorizam a utilização de radiofrequência para
determinadas estações relacionadas à prestação de serviços SCM pela Companhia, bem como as
frequências autorizadas e sua validade:
$WRGD$1$7(/Q
$WRQ

$WRQ

$WRQ

)UHTXrQFLDV$XWRUL]DGDV
17920 MHz
19480 MHz
18112500,00000000 kHz
19672500,00000000 kHz
18002500,00000000 kHz
19562500,00000000 kHz
7807000,00000000 kHz
8118320,00000000 kHz
17920000,00000000 kHz
19480000,00000000 kHz
10955000,00000000 kHz
11485000,00000000 kHz
10755000,00000000 kHz
11285000,00000000 kHz
10835000,00000000 kHz
11365000,00000000 kHz
6800000,00000000 kHz
6460000,00000000 kHz
6580000,00000000 kHz
6920000,00000000 kHz
7442000,00000000 kHz
7596000,00000000 kHz
19617500,00000000 kHz
18057500,00000000 kHz
17782500,00000000 kHz
19342500,00000000 kHz

1~PHURGD(VWDomR
1
1
0692326740
0692326723
1002355017
0692326723
0695302949
0695302973
0695967886
0693201355
0696216922
0692326723
0696756668
0692326723
0698132106
0692326723
0698698452
0695303147
1001669140
0695302949
1002963769
0692326723
1003944059
1003944040
0692326740
1007859692

9iOLGRDWp
01/04/2030
01/04/2030
01/04/2030
01/04/2030
01/04/2030
01/04/2030
01/04/2030
01/04/2030
01/04/2030
01/04/2030
01/04/2030
01/04/2030
01/04/2030
01/04/2030
01/04/2030
01/04/2030
01/04/2030
01/04/2030
01/04/2030
01/04/2030
01/04/2030
01/04/2030
01/04/2030
01/04/2030
01/04/2030
01/04/2030

De acordo com os Atos correspondentes, todas as autorizações de radiofrequência acima são de uso
não exclusivo, em caráter precário e secundário. Conforme previsto no artigo 27 do Regulamento de
Uso do Espectro de Radiofrequências, esse tipo de autorização, combinado com a apresentação de
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requerimento em conformidade com a regulamentação, dispensará a necessidade da realização de
chamamento público.
Ademais, de acordo com as licenças para o funcionamento de estação detidas pela Companhia,
verificou-se que a instalação e obtenção das licenças relacionadas às radiofrequências ocorreram
dentro do prazo previsto no Ato nº 313/2019. Os outros Atos não preveem prazo específico para a
instalação e obtenção de licença para funcionamento da estação.
Obrigações relacionadas ao atendimento ao consumidor e ao controle de qualidade
Os direitos dos consumidores de serviços de telecomunicações são regulamentados pela Resolução
ANATEL nº 632, de 7 de março de 2014 (Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços
de Telecomunicações – “RGC”), que estabelece diversas regras e obrigações para o suporte ao
consumidor de telecomunicações. Além disso, a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de
Defesa do Consumidor), que prevê direitos do consumidor em serviços em geral, e o Decreto Federal
nº 6.523, de 31 de julho de 2008 (Decreto SAC) também estabelecem regras e obrigações em relação
ao suporte ao consumidor oferecido aos clientes de serviços regulados por reguladores federais
(incluindo serviços de telecomunicações). Todas essas regras se aplicam às operadoras de
telecomunicações (regulamentadas), que são consideradas responsáveis perante as autoridades pelo
cumprimento das normas legais.
As operadoras de telecomunicações estão explicitamente autorizadas, de acordo com o regulamento,
a fornecer suporte telefônico ao cliente através de seus próprios call centers ou através de call centers
terceirizados. Em qualquer caso, o não cumprimento das regras regulatórias resultará em multas e
outras possíveis penalidades aplicáveis à operadora (regulada) licenciada.
Ademais, a ANATEL supervisiona a qualidade dos serviços SCM, STFC e SeAC oferecidos pelos
provedores de telecomunicações, monitorando os indicadores de desempenho operacional dessas
empresas. Cada indicador tem uma meta associada, que deve ser cumprida mensalmente pelo
prestador de serviços, em cada área geográfica definida no regulamento dentro de sua área de serviço.
Os indicadores, assim como seus respectivos métodos de coleta, cálculo e outros requisitos de
qualidade, são definidos em regulamentação específica emitida pela ANATEL. Os indicadores estão
definidos pela Resolução ANATEL nº 717, de 23 de dezembro de 2019 (Regulamento de Qualidade
dos Serviços de Telecomunicações – RQUAL). Além dos indicadores de desempenho, a ANATEL
também monitora a disponibilidade dos serviços através da coleta sistemática de dados de eventos de
interrupção (tanto programadas quanto decorrentes de falhas). A fim de avaliar o uso correto das
disposições regulamentares relativas à coleta, cálculo e envio das informações solicitadas, a ANATEL
realiza procedimentos de supervisão sistemática e periódica junto aos provedores.
Prestadoras de Pequeno Porte
O setor de telecomunicações tem demonstrado diversas iniciativas para contribuir com a expansão da
banda larga e conectividade no Brasil, considerados objetivos gerais de políticas públicas de
telecomunicações de acordo com o Decreto nº 9.612, de 17 de dezembro de 2018 – e é neste contexto
que as Prestadoras de Pequeno Porte (“PPP”)—categoria em que a Companhia se enquadra—se
destacam, promovendo inclusão digital em diversas áreas do Brasil.
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A ANATEL, reconhecendo o potencial positivo que as PPPs representam para o mercado de
telecomunicações brasileiro, vem gradualmente implementando condições específicas e mais
flexibilizadas a essas prestadoras em suas regulamentações e ações. Neste sentido, um dos primeiros
incentivos ao desenvolvimento das PPPs pode ser observado na redução do valor das outorgas de
serviços de telecomunicações2, desburocratizando e agilizando o início de prestação desses serviços.
Em 2012, o Plano Geral de Metas de Competição – PGMC da ANATEL (aprovado pela Resolução
ANATEL nº 600, de 8 de novembro de 2012) estabeleceu os conceitos de ‘Mercado Relevante’ e ‘Poder
de Mercado Significativo’ (“PMS”), reconhecendo a necessidade de aperfeiçoar a regulamentação
relativa ao estabelecimento de medidas regulatórias assimétricas para minimizar a probabilidade de
poder de mercado, tais como o controle de preços de produtos de atacado, transparência, tratamento
isonômico e não discriminatório dentre outras medidas, visando incentivar e promover a livre, ampla e
justa competição.
Em 2018, a Resolução ANATEL nº 694, de 17 de julho de 2018, trouxe a definição de “Prestadora de
Pequeno Porte (PPP)”, entendida como o grupo detentor de participação de mercado nacional inferior
a 5% (market share) em cada mercado de varejo em que atua (por exemplo, banda larga fixa, voltada
ao atendimento das demandas dos usuários finais dos serviços de telecomunicações), levando em
consideração que essas prestadoras não possuem poder significativo de mercado, capaz de influenciar
de forma significativa as condições do mercado relevante.
O Regulamento ainda determinou que a ANATEL poderá estabelecer medidas assimétricas de maior
ou menor intensidade nos mercados relevantes de atacado com base no nível de competição municipal
dos mercados de varejo, considerando municípios competitivos, potencialmente competitivos, pouco
competitivos e não competitivos. Ademais, a Agência poderá estabelecer obrigações diferenciadas para
as PPPs, possibilitando que as prestadoras conquistem mais espaço no mercado de telecomunicações,
principalmente em municípios menos competitivos.
Com relação às obrigações de atendimento, cobrança e oferta de serviços relativos ao STFC, Serviço
Móvel Pessoal (SMP), SCM e SeAC perante os consumidores finais, o RGC prevê obrigações mais
flexíveis às PPPs, relacionadas ao Centro de Atendimento Telefônico, Fidelização, Contrato e Planos
de Serviços, Cobrança, Suspensão e Rescisão Contratual por falta de pagamento ou inserção de
crédito, Suspensão a Pedido do Assinante, Franquia de Consumo de Dados, Portabilidade Numérica e
Privacidade do Código de Acesso.
Importante mencionar uma específica proposta de revisão discutida pela ANATEL na Consulta Pública
nº 37/2020, relacionada ao Regulamento de Numeração de Serviços de Telecomunicações, trazendo
à tona uma alternativa de atribuição de números do telefone fixo (STFC) à banda larga (SCM), a fim de
evitar a criação de uma nova faixa de numeração e diminuir a complexidade aos consumidores. A
referida atribuição de identificadores teria o potencial de ampliar a competição e criar espaço para que
as PPPs ofereçam novos serviços, permitindo uma convergência tecnológica que podem facilitar a
oferta de combos ou pacotes de serviços de voz e dados, como o VoIP, por exemplo, e outros serviços
de valor adicionado.
2
A título exemplificativo, os preços de autorizações para alguns serviços de telecomunicações, como o SCM, giravam em torno de R$9.000,00 (nove mil reais).
Atualmente, estão dispensadas de outorga as prestadoras de SCM que possuem até 5.000 acessos e que utilizem exclusivamente meios confinados e/ou
equipamentos de radiocomunicação de radiação restrita para a prestação do serviço.torno de R$9.000,00 (nove mil reais). Atualmente, estão dispensadas de
outorga as prestadoras de SCM que possuem até 5.000 acessos e que utilizem exclusivamente meios confinados e/ou equipamentos de radiocomunicação de
radiação restrita para a prestação do serviço.
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A aprovação de um valor de referência do ponto de fixação para o compartilhamento de postes entre
distribuidoras de energia elétrica e prestadoras de serviços de telecomunicações, nos termos da
Resolução Conjunta nº 4, de 16 de dezembro de 2014 (entre a ANATEL e a Agência Nacional de
Energia Elétrica – ANEEL), também auxilia a competitividade das PPPs, já que os valores praticados
nos contratos de compartilhamento de postes deixam de ser variáveis e passam a oferecer condições
razoáveis e não-discriminatórias. A revisão desse valor pela ANATEL (em análise) deverá criar
condições ainda mais justas, tanto para as empresas com grande quantidade de pontos contratados
(grandes prestadoras) quando para as empresas com menor ocupação (pequenos provedores),
permitindo ainda mais a ampliação da competição no setor e o desenvolvimento das redes pelas PPPs.
A gratuidade do direito de passagem para redes de telecomunicações – ou seja, o aproveitamento de
vias e bens públicos para a construção dessas redes pelas operadoras sem o pagamento de taxas –,
prevista no artigo 12 da Lei das Antenas (Lei nº 13.116, de 20 de abril de 2015), vinha sendo
questionada no Supremo Tribunal Federal – STF, que recentemente decidiu, em decisão majoritária,
pela sua constitucionalidade, dispensando as operadoras de telecomunicações de contraprestação pelo
uso de locais públicos para a instalação de infraestrutura.
A decisão tem efeito particularmente positivo para os pequenos provedores, ampliando investimentos,
competitividade na indústria e benefícios aos consumidores (como a redução de preços de oferta de
serviços, por exemplo). Isso porque a cobrança de taxa adicional pelo direito de passagem poderia
prejudicar a atuação das PPPs na ampliação de redes e expansão de conectividade, especialmente em
áreas rurais e remotas, devido às dificuldades que teriam para negociar as condições dessas
contraprestações.
Finalmente, o Edital do Leilão do 5G, embora pendente de aprovação final pela ANATEL e pelo TCU,
também trouxe boas notícias para as prestadoras de pequeno porte. As exigências de um padrão
tecnológico com requisitos mais rígidos (standalone) para todas as prestadoras, o mapeamento e a
ampliação do backhaul de fibra ótica como contrapartida a ser oferecida pelas participantes e o prazo
para a utilização das frequências adquiridas, fazendo com que o espectro não utilizado seja ofertado
publicamente caso os serviços não sejam ativados pelas proponentes vencedoras, são alguns dos
pontos que favorecem a operação das PPPs no contexto do 5G.
Ademais, as faixas de radiofrequências de 700MHz, 2,3GHz, 3,5GHz e 26GHz serão leiloadas em lotes
nacionais e regionais, o que também facilita a entrada das PPPs no leilão do 5G, já que, enquanto as
grandes operadoras focam esforços em capitais e regiões metropolitanas, os pequenos provedores
ganham espaço em municípios de pequeno e médio porte.
É importante ressaltar que, na faixa de 700 MHz, os limites máximos de espectro restringirão a
participação de grandes operadoras nas primeiras rodadas do leilão, possibilitando que novos entrantes
– como as PPPs – se destaquem. Ademais, os lotes regionais na faixa de 3,5GHz implicarão em
compromissos às participantes mais voltados a municípios com população inferior a 30 mil habitantes,
incentivando a participação dos pequenos provedores.
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O apoio das PPPs no leilão do 5G ainda será fundamental para permitir a conectividade rural no setor
de agronegócio, sendo a faixa de radiofrequência de 700MHz considerada ideal para a cobertura da
área rural, envolvendo compromissos de cobertura de 4G em municípios remotos e também em
estradas e trechos de estradas, possibilitando o avanço da produção, escoamento e trânsito dos
veículos nas rodovias federais.
Cumpre notar também que a Lei Geral de Telecomunicações foi modificada pela Lei nº 13.879, de 3 de
outubro de 2019, que trouxe uma janela de oportunidade às PPPs: ao estabelecer que o valor
econômico associado à adaptação da outorga das concessionárias (de concessão para autorização)
será convertido em compromissos de investimento que priorizem a implantação de infraestrutura de
rede de alta capacidade de comunicação de dados em áreas sem competição adequada, a serem
determinadas pela ANATEL, e a redução de desigualdades. A lei incentiva a otimização de recursos e
a redução de custos.
O compartilhamento de infraestrutura através de “redes neutras” é favorável às prestadoras de pequeno
porte, já que permite que essas fornecedoras de acesso à internet aluguem a capacidade de rede neutra
de fornecedoras maiores sem precisar de investimentos internos com rede própria, expandindo a
cobertura e o alcance de serviços, bem como aumentando a concorrência de banda larga no Brasil.
O conceito também já se reflete na atual minuta do edital de licitação de espectro alocado a 5G, o qual
prevê que, para o atendimento de compromissos de abrangência de determinadas faixas de
radiofrequência, as participantes do certame poderão utilizar outras subfaixas para as quais detenham
autorização de uso de radiofrequências, bem como utilizar infraestrutura ou recursos de terceiros, ainda
que de forma compartilhada. Na faixa de 3,5 GHz, há previsão de que a infraestrutura implantada em
decorrência dos compromissos de construção de redes de transmissão (backbone ou backhaul) estará
sujeita ao compartilhamento a partir de sua instalação, beneficiando as PPPs eventualmente
participantes deste processo.
Ademais, tanto a Lei nº 13.879/2019, quanto o decreto que a regulamenta (Decreto nº 10.402, de 17 de
junho de 2020) criaram a figura do “mercado secundário de espectro” (pendente de regulamentação
pela ANATEL), em que as operadoras com outorga de uso de uma frequência poderão ofertar o
espectro no atacado, mitigando o engessamento em sua alocação e a preservação artificial de preços
e serviços.
A medida visa revender esse direito de uso de radiofrequência, compartilhando a utilização do espectro,
de maneira a permitir que o espectro seja comercializado e acessado por qualquer agente que queira
investir nesse bem público, abrindo espaço para que as PPPs negociem esse compartilhamento com
as grandes operadoras, garantindo o uso eficiente do espectro por esses pequenos provedores
interessados.
&RQVHOKRV3URILVVLRQDLV


A Lei Federal nº 6.839/1980 determina que, para o exercício de certos empreendimentos, é necessário
o registro prévio no Conselho Profissional Competente. Para que seja realizado tal registro, é
necessário um Certificado de Registrado de Pessoa Jurídica e de um profissional legalmente habilitado
na função de responsável técnico com Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) emitido pelo
Conselho Profissional.
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Eventual descumprimento das regulamentações do Conselho Profissional em questão poderá sujeitar
a Companhia a determinadas penalidades como: (i) advertência; (ii) multa (a ser definida conforme a
gravidade da infração); e (iii) cancelamento do registro (entre outras penalidades civis e criminais), em
qualquer caso, após o devido processo legal.
Por sua vez, a Lei nº 5.194/1966, que regula o exercício das profissões de Engenheiro, Arquiteto e
Engenheiro-Agrônomo, determina que essas profissões incluem as atividades que importem no
empreendimento de comunicações. Ainda nos termos do art. 59 da referida lei, as empresas que
executam obras e serviços relacionados às atividades elencadas pela legislação, só poderão iniciar
suas atividades depois de promoverem o competente registro nos Conselhos Regionais, bem como o
dos profissionais do seu quadro técnico. As atividades da Companhia estão sujeitas a registro prévio
no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA.
Ademais, de acordo com o Regulamento Geral de Outorgas (Resolução ANATEL nº 720/2020), quando
se tratar de serviços de telecomunicações de interesse coletivo, a obtenção de autorização está
condicionada à qualificação técnica para bem prestar o serviço pela empresa, comprovada através do
envio de declaração de que a empresa possui aptidão para o desempenho da atividade pertinente bem
como a existência de pessoal técnico adequado e disponível para a realização do objeto da autorização.
/HJLVODomRGH3ULYDFLGDGHH3URWHomRGH'DGRV


As normas sobre privacidade e proteção de dados no mundo têm evoluído nos últimos anos, de modo
a estabelecer regras mais objetivas sobre como os dados pessoais (toda e qualquer informação
relacionada a pessoa natural identificada ou identificável) podem ser utilizados pelas organizações. No
Brasil, especificamente, até o ano de 2018, o tema era tratado pelo judiciário de forma casuísta e pontual,
por meio da interpretação de uma série de dispositivos legais setoriais, quais sejam:
x

a Constituição Federal Brasileira, que estabeleceu como direitos constitucionais o direito à
intimidade, à vida privada e à imagem;

x

o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), que trouxe contornos mais objetivos para
a abertura de bancos de dados de consumidores e cadastro de maus pagadores, estabelecendo,
inclusive, que o consumidor deve ter acesso aos dados pessoais que constam em tais bancos de
dados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes;

x

a Lei do Cadastro Positivo (Lei nº 12.414/2011), alterada em 2019, que estabeleceu regras
específicas para a criação de bancos de dados de bons pagadores, determinando que é direito
do cadastrado, dentre outros, ser informado sobre a identidade do gestor e sobre o
armazenamento e o objetivo do tratamento dos seus dados pessoais, e, ter os seus dados
pessoais utilizados somente de acordo com a finalidade para a qual eles foram coletados;

x

o Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014), que tratou em diversos artigos sobre a proteção
da privacidade e dos dados pessoais dos usuários no ambiente online, mas, não definiu o
conceito de dados pessoais; e

x

o Decreto regulamentador do Marco Civil da Internet (Decreto nº 8.771/2016), que definiu dados
pessoais como aqueles relacionado à pessoa natural identificada ou identificável, tais como
números identificadores, dados locacionais ou identificadores eletrônicos, quando estes
estiverem relacionados a uma pessoa.

No entanto, em agosto de 2018, com a promulgação da LGPD, o tratamento de dados pessoais no
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Brasil, passou a ser regulado de forma geral, por meio de um sistema de regras sobre o tema que
A LGPD tem como objetivo proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e livre
desenvolvimento da personalidade das pessoas naturais, criando um ambiente de maior controle dos
indivíduos sobre os seus dados e de maiores responsabilidades para as organizações que tratam tais
dados pessoais, trazendo novas obrigações a serem observadas. Para tanto, a LGPD estabelece uma
série de princípios que devem ser observados no tratamento de dados pessoais, quais sejam, finalidade,
adequação, necessidade, livre acesso, qualidade dos dados, transparência, segurança, prevenção, não
discriminação, responsabilização e prestação de contas.
O âmbito de aplicação da LGPD abrange todas as atividades de tratamento de dados pessoais, inclusive
em ambiente online, e se estende a pessoas físicas e entidades públicas e privadas, independentemente
do país onde estão sediadas ou onde os dados são hospedados, desde que: (i) o tratamento de dados
pessoais ocorra no Brasil; (ii) a atividade de tratamento de dados destine-se a oferecer ou fornecer bens
ou serviços a ou processar dados de indivíduos localizados no Brasil; ou (iii) os titulares dos dados estão
localizados no Brasil no momento em que seus dados pessoais são coletados.
Além disso, a LGPD estabelece (i) diversas hipóteses autorizadoras do tratamento de dados pessoais
(bases legais); (ii) dispõe sobre uma gama de direitos dos titulares de dados pessoais;(iii) prevê sanções
administrativas para o descumprimento de suas disposições; e (iv) autoriza a criação da ANPD,
autoridade responsável por garantir a observância das normas sobre proteção de dados pessoais no
Brasil.
A ANPD possui poderes e responsabilidades similares aos das autoridades europeias de proteção de
dados, desempenhando um triplo papel de (i) investigação, incluindo o poder de solicitar informações
aos agentes de tratamento de dados pessoais; (ii) aplicação das sanções administrativas da LGPD, em
casos de não cumprimento da referida lei; e (iii) educação, com responsabilidade de incentivar o
conhecimento sobre proteção de dados no país.
Ainda, importante informar que a LGPD entrou em vigor no dia 18 de setembro de 2020 quanto à maior
parte de suas disposições, mas, a aplicabilidade de suas sanções administrativas (art. 52, 53 e 54)
somente poderá ser feita a partir do dia 1º de agosto de 2021, nos termos da Lei nº 14.010/2020.
Todavia, o descumprimento de quaisquer disposições previstas na LGPD, anteriormente a entrada em
vigor de suas sanções administrativas, tem como riscos: (i) a propositura de ações judiciais, individuais
ou coletivas pleiteando reparações de danos decorrentes de violações, baseadas não somente na
LGPD, mas, na legislação esparsa e setorial sobre proteção de dados ainda vigente; e (ii) a aplicação
das penalidades previstas no Código de Defesa do Consumidor e Marco Civil da Internet por alguns
órgãos de defesa do consumidor.
Ademais, quando da entrada em vigor das sanções administrativas da LGPD, em agosto de 2021, caso
a Companhia não esteja adequada às suas disposições, a Companhia estará sujeita, dentre outras
sanções, à (a) advertência, com indicação de prazo para adoção de medidas corretivas; (b) divulgação
da infração após devidamente apurada e confirmada a sua ocorrência; (c) bloqueio ou eliminação dos
dados pessoais correspondentes à; (d) multa de até 2% (dois por cento) do faturamento da empresa,
grupo ou conglomerado no Brasil no seu último exercício, excluídos os tributos, limitada, no total,
R$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) por infração; (e) suspensão parcial do funcionamento do
banco de dados a que se refere a infração por até 6 (seis) meses, prorrogável por igual período; e
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(f) suspensão, proibição parcial ou total do exercício da atividade de tratamento dos dados pessoais a
que se refere a infração pelo período máximo de 6 (seis) meses, prorrogável por igual período, em caso
de reincidência.
Portanto, mesmo antes das sanções administrativas da LGPD entrarem em vigor, a Companhia deve
cumprir com as obriações estabelecidas na LGPD e nas demais leis setoriais vigentes e aplicáveis sobre
privacidade e proteção de dados e minimizar situações de risco envolvendo dados pessoais, uma vez
que qualquer falha no cumprimento da legislação aplicável à proteção de dados pessoais, segurança
de dados ou outras regulamentações governamentais no setor de tecnologia da informação, pode levar
a pedidos de indenização e perda da confiança do cliente na segurança dos serviços da Companhia,
afetando-a assim negativamente.
Diante deste contexto regulatório, a Companhia informa que, na data deste Formulário de Referência,
já iniciou seu processo de adequação à LGPD, com o auxílio de uma consultoria técnica especializada
em cibersegurança, tendo tal processo a estimativa de conclusão o final do mês de julho de 2021 (e.g.,
implementação de diversas políticas e controles, contratação de Encarregado de Proteção de Dados
externo, dentre outras medidas).
5HJXODPHQWDomR$PELHQWDO


Licenciamento ambiental
De acordo com a Lei Federal nº 6.938/1981 (“Política Nacional do Meio Ambiente”), a construção,
instalação, ampliação e operação de estabelecimentos ou atividades que utilizem recursos naturais ou
que possam ser consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou, ainda, passíveis de causar
degradação ambiental, estão sujeitas ao licenciamento ambiental, que pode vir a ocorrer em âmbito
federal, estadual ou municipal. As diretrizes para a determinação do órgão ambiental competente para
a realização do licenciamento estão disciplinadas na Lei Complementar nº 140/2011.
Conforme definido pela Resolução nº 237/1997 do CONAMA, o processo de licenciamento ambiental
engloba, em regra, três diferentes licenças, cada uma correspondendo a uma fase particular do projeto:
a Licença Prévia (“LP”), concedida na fase preliminar e que avalia as condições básicas de localização,
instalação e operação do empreendimento e/ou atividade; a Licença de Instalação (“LI”), que autoriza
a sua efetiva instalação e implementação, conforme as condições estabelecidas na fase preliminar; e,
por fim, a Licença de Operação (“LO”) que autoriza o início de seu funcionamento ou das operações do
empreendimento e/ou atividade licenciada.
A depender das especificidades do empreendimento e/ou projeto, do âmbito de seus impactos
ambientais e dos critérios de exigibilidade estabelecidos pelo órgão ambiental competente, o processo
de licenciamento ambiental pode ocorrer de forma simplificada, ao invés do sistema trifásico
previamente descrito. No caso de licenciamento ambiental de empreendimento ou atividade que tenham
potencial de causar significativo impacto ambiental, a autoridade ambiental poderá exigir a elaboração
de Estudo de Impacto Ambiental e apresentação do respectivo Relatório de Impacto Ambiental
(“EIA/RIMA”).
O licenciamento ambiental também pode ser feito com base na discricionariedade técnica do órgão
ambiental competente. Há casos em que o órgão entende que a atividade exercida não apresenta
impacto ambiental significante e emite a Certidão de Inexigibilidade de Licenciamento Ambiental,
dispensando a atividade do licenciamento ambiental.
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As licenças ambientais possuem validade limitada, de modo que deverão ser periódica e
tempestivamente renovadas perante os órgãos ambientais licenciadores, sob pena de perda de sua
validade e irregularidade da atividade e/ou empreendimento. Ainda, as licenças ambientais podem
conter condicionantes técnicas estabelecidas pela autoridade ambiental, que são condições de validade
e o seu descumprimento pode impactar a regularidade das operações da Companhia, sujeitando-a a
penalidades administrativas e criminais, além da obrigação de reparar os danos ambientais causados.
Responsabilidade ambiental
No Direito brasileiro, a responsabilidade ambiental pode ocorrer em três esferas: (i) civil; administrativa;
e (iii) criminal. Diz-se que as três esferas de responsabilidade mencionadas são “diversas e
independentes” porque, por um lado, uma única ação do agente econômico pode gerar
responsabilização ambiental nos três níveis, com a aplicação de três sanções diversas. Por outro lado,
a ausência de responsabilidade em uma de tais esferas não isenta necessariamente o agente da
responsabilidade nas demais.
Responsabilidade civil ambiental
Conforme artigos 3º, 10 e 14 da Lei Federal nº 6.938/1981, bem como no artigo 225, parágrafo 3º, da
Constituição Federal, na esfera civil, aquele que causar dano ao meio ambiente e a terceiros é
objetivamente responsável por reparar ou indenizar o dano causado ou seja significa que sua imputação
ao agente econômico depende tão somente da constatação de que uma ação ou omissão sua gerou
dano ao meio ambiente, independentemente da verificação de culpa (negligência, imperícia ou
imprudência) ou dolo do agente. Aplica-se a responsabilidade de forma objetiva e solidária em relação
a todas as partes, direta ou indiretamente, envolvidas na geração do dano artigo 3º, inciso IV, da Lei
Federal nº 6.938/1981), sendo que apenas um dos agentes poderá responder pela totalidade da
remediação ou do pagamento de indenização pelo dano ambiental, cabendo-lhe ação de regresso
contra os demais causadores do dano ambiental, com base legal e/ou contratual, a depender do caso.
Também, não existe na legislação pátria qualquer previsão de teto ou limitação no valor a ser fixado a
título de remediação ou indenização pelo dano ambiental na esfera cível. Tal valor será fixado
proporcionalmente ao dano causado. Ainda, conforme posicionamento consolidado do STF, a
reparação civil dos danos ambientais é imprescritível, não se extinguindo por decurso de prazo.
Como consequência, a Companhia não está eximida da responsabilidade pelos danos ambientais
causados por terceiros contratados para realizar parte de suas operações, tal como o tratamento dos
efluentes líquidos e resíduos sólidos.
Para mais, a lei ambiental permite a desconsideração da personalidade jurídica quando essa for
compreendida como um obstáculo ao ressarcimento dos danos ambientais.
Responsabilidade administrativa ambiental
No que se refere à responsabilidade administrativa, prevista genericamente pela Lei Federal nº
9.605/1998 e regulamentada pelo Decreto Federal nº 6.514/2008, toda ação ou omissão que importe
na violação de norma de preservação ao meio ambiente, independentemente da efetiva ocorrência de
dano ambiental, é considerada infração administrativa ambiental. De acordo com a legislação brasileira,
as infrações administrativas são punidas com: advertência; multa simples no valor de até R$ 50 milhões;
multa diária; apreensão dos produtos e subprodutos objeto da infração, instrumentos, petrechos,
equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração; destruição ou inutilização do
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produto; suspensão de venda e fabricação do produto; embargo de obra ou atividade e suas respectivas
áreas; demolição de obra; suspensão parcial ou total das atividades; e restritiva de direitos.
Responsabilidade criminal ambiental
Na esfera criminal, a responsabilidade por delitos causados ao meio ambiente no Brasil tem como
preceito fundamental a Lei Federal nº 9.605/98 (“Lei de Crimes Ambientais”). Referida Lei, além das
condutas e atividades lesivas ao meio ambiente e as respectivas sanções, prevê regras e circunstâncias
específicas de aplicação das penas por danos ambientais, adaptando as regras de direito penal às
exigências que a proteção ao meio ambiente exige.
A violação à Lei de Crimes Ambientais pode caracterizar crime ambiental, atingindo tanto as pessoas
jurídicas, quanto as pessoas físicas na figura dos administradores, diretores, membros do conselho de
administração e de órgãos técnicos, auditores, gerentes, prepostos ou mandatários que tenham
participado de tais decisões ou tenham se omitido, quando poderiam evitar os prejuízos delas advindos.
Dessa forma, verifica-se ser abrangente a responsabilização criminal por delitos ambientais, havendo
a possibilidade de, pela prática de uma única conduta prevista como criminosa, serem
responsabilizados diversos sujeitos, inclusive os administradores, sendo que a responsabilidade da
pessoa jurídica não exclui a das pessoas físicas, autoras, coautoras ou partícipes.
A Lei de Crimes Ambientais elege como responsáveis pelas condutas caracterizadas como criminosas
todos aqueles que, de qualquer forma, concorrem para sua prática, sendo cada qual penalizado na
medida de sua culpabilidade. Prevê, ainda, a responsabilidade da pessoa jurídica, a qual resta
caracterizada se a infração for cometida (i) por decisão de seu representante legal ou contratual, ou de
seu órgão colegiado, (ii) no interesse ou benefício da pessoa jurídica que representa.
Ressalte-se, por fim, que a responsabilidade penal por crimes ambientais é subjetiva, o que significa
que a imputação de penalidades criminais estará condicionada à caracterização de culpa, a partir da
comprovação de autoria e materialidade do crime ambiental. Sob este prisma, as pessoas físicas
estarão sujeitas a penas restritivas de direito e/ou privativas de liberdade na medida da sua contribuição
ou omissão para ocorrência do crime. Por sua vez, a pessoa jurídica estará sujeita, alternativa ou
cumulativamente, às penalidades de multa, prestação de serviços à comunidade, suspensão parcial ou
total de atividades, interdição temporária de estabelecimento, proibição de contratar com poder público.
Gerenciamento de Resíduos Sólidos
A Lei Federal nº 12.305/2010 instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos (“PNRS”) para viabilizar
a gestão integrada e o gerenciamento ambientalmente adequado de resíduos sólidos, disciplinando a
segregação, armazenamento, transporte, destinação e disposição final ambientalmente adequada
desses resíduos.
Nos termos da legislação citada, a Companhia deve elaborar e implementar o Plano de Gerenciamento
dos Resíduos Sólidos para todos os resíduos sólidos que não forem equiparados àqueles domiciliares,
coletados pelo Poder Público. Por meio do PGRS, são definidas as ações a serem exercidas no âmbito
de cada empreendimento, direta ou indiretamente, para viabilizar a coleta, transporte, transbordo,
tratamento e/ou a destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos. O conteúdo mínimo
do PGRS é definido pela Política Nacional de Resíduos Sólidos.
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Ademais, a Política Nacional de Resíduos Sólidos também introduziu o conceito de responsabilidade
compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, definido como "conjunto de atribuições individualizadas
e encadeadas dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, dos consumidores e dos
titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, para minimizar o
volume de resíduos sólidos e rejeitos gerados, bem como para reduzir os impactos causados à saúde
humana e à qualidade ambiental decorrentes do ciclo de vida dos produtos".
Um dos instrumentos vinculados à responsabilidade compartilhada são os sistemas de logística
reversa, por meio dos quais adotam-se ações, procedimentos e meios para viabilizar a coleta e a
restituição de determinados resíduos sólidos ao setor empresarial, a quem caberá o seu
reaproveitamento ou outra destinação final ambientalmente adequada. Dentre os resíduos sólidos
sujeitos ao instrumento da logística reversa, encontram-se as embalagens em geral e os produtos
eletroeletrônicos.
O descumprimento dessas regras, pode expor a Companhia às mesmas sanções administrativas (e.g.
multas de até R$50 milhões e embargo), civis e criminais já citadas.
Outras autorizações ambientais
Além das licenças ambientais e obrigações acima mencionadas, outras autorizações ambientais
também são ou podem ser aplicáveis à Companhia, tais como (i) autorização para supressão de
vegetação nativa; (ii) autorizações para o transporte/movimentação de resíduos sólidos; (iii)
anuências/consentimentos para intervenção em áreas/espaços especialmente protegidos, dentre
outras. Caso não sejam obtidas, a Companhia poderá estar sujeita as responsabilidades ambientais
acima descritas.
E
SROtWLFDDPELHQWDOGD&RPSDQKLDHFXVWRVLQFRUULGRVSDUDRFXPSULPHQWRGDUHJXODomR
DPELHQWDO H VH IRU R FDVR GH RXWUDV SUiWLFDV DPELHQWDLV LQFOXVLYH D DGHVmR D SDGU}HV
LQWHUQDFLRQDLVGHSURWHomRDPELHQWDO
A Companhia ainda não possui uma política ambiental devidamente implementada para suas
operações. Não obstante, o Código de Conduta da Companhia possui diretrizes que orientam seus
colaboradores a adotarem boas práticas relacionadas ao meio ambiente.
Até a data de fechamento deste Formulário de Referência, a Companhia não havia aderido a padrões
internacionais de proteção ambiental.
F
GHSHQGrQFLDGHSDWHQWHVPDUFDVOLFHQoDVFRQFHVV}HVIUDQTXLDVFRQWUDWRVGH
UR\DOWLHVUHOHYDQWHVSDUDRGHVHQYROYLPHQWRGDVDWLYLGDGHV
Marcas
No Brasil, marcas são sinais distintivos visualmente perceptíveis que identificam e distinguem produtos
e/ou serviços, não abarcando, portanto, sinais sonoros, gustativos e/ou olfativos. Em alguns casos, as
marcas também possuem a função de certificar a conformidade de produtos e/ou serviços com
determinadas normas e/ou especificações técnicas.
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A Lei nº 9.279/1996 (“Lei de Propriedade Industrial”), dispõe que a propriedade de uma marca adquirese somente por meio do registro concedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (“INPI”),
autarquia federal responsável pelo registro de marcas, concessão de patentes e outros direitos de
propriedade industrial no Brasil. Após a aprovação do registro de marca pelo INPI, o titular de registro
de marca passa a deter a propriedade desta, sendo assegurado ao titular o direito de uso exclusivo, em
todo território nacional, por um período determinado de 10 (dez) anos, prorrogáveis por períodos iguais
e sucessivos, mediante o pagamento de taxas adicionais ao INPI. Tal requisição deverá ser realizada
no último ano de validade do registro, ou nos seis meses subsequentes ao término do período de
vigência do registro.
Durante o processo de registro, o depositante tem apenas uma expectativa de direito para utilização
das marcas depositadas aplicadas para identificação de seus produtos ou serviços e o direito de zelar
pela integridade material e/ou reputação do sinal requerido. Essa expectativa pode vir a não se
concretizar em direito nas hipóteses de: (i) falta de pagamento das taxas retribuições cabíveis dentro
dos prazos legais; (ii) indeferimento pelo órgão responsável pelo registro; (iii) não contestação ou não
cumprimento de exigência formulada pelo INPI.
Ainda, relevante destacar que o registro de determinada marca se extingue pela (i) expiração do prazo
de vigência (quando da não renovação no prazo adequado); ou (ii) renúncia (abandono voluntário do
titular ou pelo representante legal); ou (iii) caducidade (falta de uso da marca); ou (iv) inobservância do
disposto no artigo 217 da Lei de Propriedade Industrial (necessidade da pessoa domiciliada no exterior
manter procurador no Brasil), sendo, portanto, um requisito de manutenção do registro de marca a
continuidade de seu uso, nos termos do pedido de registro depositado junto ao INPI.
Na data deste Formulário de Referência, a Companhia é titular de 11 marcas registradas no INPI, dentre
as quais, destacam-se as marcas mistas: “DESKTOP”, registradas no INPI sob o nº 911788778 e
911788786, para as classes NCL(10)42 e NCL(10)38, respectivamente.
Nomes de Domínio
Um nome de domínio é uma identificação de autonomia, autoridade e controle dentro da internet. Os
nomes de domínio seguem as regras e procedimentos do Domain Name System (“DNS”), de modo que
qualquer nome de domínio registrado no DNS é um nome de domínio. No Brasil, o responsável pelo
registro de nomes de domínio, bem como pela administração e publicação do DNS para o domínio “.br”,
a distribuição de endereços de sites e serviços de manutenção é o Registro.br.
Ademais, a Companhia é titular de alguns nomes de domínio associados às marcas acima
mencionadas, entre eles o www.desktop.com.br, website comercial e institucional da Companhia.
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7.6 - Receitas relevantes provenientes do exterior
(a)
receita proveniente dos clientes atribuídos ao país sede da Companhia e sua
participação na receita líquida total da Companhia
Não aplicável, pois a Companhia não auferiu receitas no exterior no período 3 meses encerrado em
31 de março de 2021 e no exercício social de 31 de dezembro de 2020.
(b)
receita proveniente dos clientes atribuídos a cada país estrangeiro e sua participação
na receita líquida total da Companhia
Não aplicável, pois a Companhia não auferiu receitas no exterior no período 3 meses encerrado em
31 de março de 2021 e no exercício social de 31 de dezembro de 2020.
(c)
receita total proveniente de países estrangeiros e sua participação na receita líquida
total da Companhia
Não aplicável, pois a Companhia não auferiu receitas no exterior no período 3 meses encerrado em
31 de março de 2021 e no exercício social de 31 de dezembro de 2020.
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7.7 - Efeitos da regulação estrangeira nas atividades
Não aplicável, dado que, até a data deste Formulário de Referência, a Companhia não está sujeita
a nenhuma regulação estrangeira em suas atividades.

486

PÁGINA: 160 de 367

Formulário de Referência - 2021 - DESKTOP – SIGMANET COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA S.A.

Versão : 2

7.8 - Políticas Socioambientais

7.8 - Políticas socioambientais
(a)

Divulgação de informações socioambientais

Não aplicável, visto que a Companhia não divulga informações socioambientais.
(b)

Metodologia seguida pela Companhia na elaboração das informações socioambientais

Não aplicável, visto que a Companhia não divulga informações socioambientais.
(c)

Indicar se as informações socioambientais são auditadas ou revisadas por entidade

independente
Não aplicável, visto que a Companhia não divulga informações socioambientais.
(d)

Indicar a página na rede mundial de computadores onde podem ser encontradas as

informações socioambientais
Não aplicável, visto que a Companhia não divulga informações socioambientais.
(e)

Se este relatório leva em conta os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da

ONU e quais são os ODS materiais para o negócio da Companhia
Não aplicável, visto que a Companhia não divulga informações socioambientais.
(f)

Se a Companhia não divulga relatório anual, de sustentabilidade ou integrado que leve

em conta os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), explicar o motivo
A Companhia não divulga relatório anual de sustentabilidade ou integrado, que leve em conta os
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, pois a Companhia entende que a legislação
ambiental atual não traz essa exigência para suas atividades.
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7.9 - Outras Informações Relevantes
7.9 - Outras informações relevantes
A tabela a seguir lista todos os seguros de máquinas e equipamentos da Companhia:
Tipo de Equipamento
Reflectômetro
Equipamento de Fusão/emenda
Fibra Óptica
Reflectômetro
Equipamento de Fusão/emenda
Fibra Óptica

Modelo
OTDR
100B
Smartotdr
OTBR
100b
Smartotdr
136b P1
Onx580

Ano de
Fabricação

Número de
série/chassi

Limite
segurado

Seguradora

2019

90304090

R$ 19.190,00

Porto Seguro

2019

90304090

R$ 19.890,00

Porto Seguro

2020

90304090

R$ 20.980,00

Porto Seguro

2018

XDSL-PKG

R$16.490,00

Porto Seguro
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8.1 - Negócios Extraordinários

8.1 - Negócios extraordinários
Não houve aquisição ou alienação de qualquer ativo relevante que não se enquadre como operação
normal nos negócios da Companhia e que não tenham sido mencionadas no item 15.7 deste
Formulário.
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8.2 - Alterações Significativas na Forma de Condução Dos Negócios do Emissor

8.2 - Alterações significativas na forma de condução dos negócios do emissor
Não houve alterações significativas na forma de condução dos negócios da Companhia.
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8.3 - Contratos Relevantes Celebrados Pelo Emissor E Suas Controladas Não Diretamente
Relacionados Com Suas Atividades Operacionais
8.3 - Contratos relevantes celebrados pelo emissor e suas controladas não diretamente
relacionados com suas atividades operacionais
Nos três últimos exercícios sociais e no exercício social corrente, não foi celebrado nenhum contrato
relevante por nós ou por nossas controladas que não fosse diretamente relacionado com nossas
atividades operacionais.
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8.4 - Outras Inf. Relev. - Negócios Extraord.

8.4 - Outras inf. Relev. - Negócios extraord.
Todas as informações relevantes relacionadas a este Formulário de Referência foram descritas nos
itens anteriores.
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9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes - Outros

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes – Outros
Além dos ativos discriminados nos itens a seguir, não existem outros bens do ativo não-circulante
que a Companhia julgue relevantes.
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Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil

RH/Finaceiro: Av. Rebouças, 1.160, Salas 2, 3 e 4, Vila Miranda, 13170-340

Corporativo: Piso Superior à Rua Emílio Leão Brambila, 166, V Menuzzo, 13171-480

Atendimento Com. – Filial: R Capitão Paulo Simões, 219B, Centro, 13495-000

Atendimento Com. – Filial: R Sete de Setembro, 280, s. 2, Centro, 13490-000

Atendimento Com. – Filial Av O. Franceschini, 1.831, Pq S Miguel, 13184-668

Brasil
Brasil
Brasil
Brasil

POP Matão: Avenida Santo Irineu, 671, Jd das Oliveiras (Nova Veneza), 13180-170

POP Ongaro: Avenida Rebouças, 3.300, Parque Hongaro, 13171-715

POP Ouro Verde: Rua Conceição, 233, Centro, 13010-916

POP Parque da Mata: R Antônia Ribeiro de Lima, s/n, Parque São Jorge, 13064-832

POP Base Swiss Park: Av Francisco Alfredo Junior, 490, Swiss Park, 13049-255

Brasil

Brasil

Atendimento Comercial – Filial: Rua Itirapina, 1.616, Cidade Luiza, 13214-101

POP Odessa: Rua Duque de Caxias, 449, Centro, 13380-007

Brasil

Atendimento Com. – Filial: Av Luiz José Sereno, 755, Lj 04, 13212-210

Brasil

Brasil

Atendimento Comercial – Filial: Rua São Gabriel, 817, São Manoel, 13472-000

Brasil

Brasil

Sala Diretoria/POP Sigmanet: R Barão de Jaguara, 707, Sala 31, Centro, 13015-926

POP Green Village: Rua Julio Moreira de Moraes, 176, Green Village, 13385-498

Brasil

Escritório Com.: R B. de Jaguara, 707, s. 142, 144 e garagens 20 e 24, 13015-001

POP Campo Grande: Rua Dino Pioli, 635, Jardim Novo Maracanã, 13058-446

Brasil
Brasil

Atendimento Com. – Filial 12: Rua Riachuelo, 878, Centro, 13450-020

Brasil
Brasil

Atendimento Com. – Filial 10: Av Pio XII, 1094, Capivari, 13360-000

Atendimento Com. – Filial 11: Avenida 2, 360, Centro, 13510-000

Brasil

Brasil

Estacionamento: R A. Ongaro, Lts 8 e 9, R J. E. Biondo, Lts 46 e 47, 13170-000

Brasil

Brasil

Almoxarifado: Rua Angelo Ongaro, 1.363 – Jardim Residencial Ravagnani, 13170000

Atendimento Com. – Filial 8: Av Dr Edgard Conceição, 376, Paulista, 13401-100

Brasil

Logística/Expedição 1: Rua Arlete Maria de Marchi, 205, Jardim Basso, 13171-490

Atendimento Comercial – Filial 5: R C. C. Barolo, 32, Jd S Rosa, 13385-064

Brasil
Brasil

Escritório Administrativo: Rua Emílio Leão Brambila, 46, Vila Menuzzo, 13171-420

Brasil

Escritório – Refeitório: R. Barão de Jaguará, 707, Sala 143, Centro, 13015-926

Atendimento Comercial: Rua Emílio Leão Brambila, 80, Vila Menuzzo, 13171-420

País de localização

Descrição do bem do ativo imobilizado
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SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

UF de localização

Nova Odessa

Nova Odessa

Campinas

Campinas

Campinas

Campinas

Sumaré

Sumaré

Jundiaí

Jundiaí

Americana

Campinas

Campinas

Santa Bárbara d Oeste

Santa Gertrudes

Capivari

Piracicaba

Nova Odessa

Hortolândia

Cordeirópolis

Iracemápolis

Sumaré

Sumaré

Sumaré

Sumaré

Sumaré

Sumaré

Sumaré

Campinas

Município de localização

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Própria
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SP

Brasil
Brasil

Atividade Com. – Filial 7: Avenida José Bonifácio, 1.536, Salas 7, 13091-140

POP Base Carlos Gomes: Rua Júlio Tim, 600, Jardim Ipaussurama, 13060-824

Brasil
Brasil

Logística/Expedição 2: R Emilio Leão Brambila, 92, s. 1, Vl Menuzzo, 13171-480

Escritório Campinas: R Pe Damião, 122, Pq Univ de Viracopos, Campinas, 13056466

Brasil

Escritório Veccon: Estr Municipal Teodor Condiev, 970, 4º and, 13171-105

Escritório Principal Araras: Rua Albino Cardoso, 537, Centro, 13600-150

Brasil

Brasil

Escritório Veccon: Estr Municipal Teodor Condiev, 970, 12º e 13º and, 13171-105

Escritório Principal Franco da Rocha: R Cel Domingos Ortiz, 330, s. 8, 07851-040

Brasil

Escritório Principal Descalvado: R Coronel Arthur Whitaker, 670 B, 13690-000

Brasil

Brasil

Escritório Principal Francisco Morato: R J. M. Junior, 483, 07910-210

Brasil

Brasil

Escritório Principal São Carlos: R Nove de Julho, 2.085, Centro, 13560-042

Escritório Principal Porto Ferreira: Rua Francisco Prado, 678, Centro, 13660-019

Brasil

Escritório Principal Campo Limpo: Francisco Miguel, 246, Centro, 13230-001

Escritório Principal Vinhedo: R Dr Anésio Augusto do Amaral, 370, 13289-158

Brasil
Brasil

Escritório Principal Valinhos: Av Independência, 780, Vila Olivo, 13276-030

Brasil

Brasil
Brasil

Atendimento Comercial – Filial 4: R W. Tetzner, 968, s. 10, 13481-427

POP Córdoba: R Onze de Junho, 780, Sala 103, 10º and, Centro, 13330-050

Brasil

Brasil

POP Campo Bonito: Av Clovis Ferraz de Camargo, 810, 13349-060

POP Base Vista Alegre: R B. Heliodora, 555, Dic IV (Cond Lech Walesa), 13054-410

SP

Brasil

POP Base Carolina: Avenida de Cillo, 2.853, Jardim São José, 13467-000

POP Esteves: Rua Espírito Santo, 45, Sala 5, Vila Esteves, 13480-632

SP

Brasil

POP Base Primavera: R Arq J. A. Silva, 1.023, Faz Sta Cândida, 13087-570

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

Brasil
Brasil

POP Villa Flora: Av das Palmeiras das Caryotas, 151, Pq Villa Flores, 13175-650

Brasil

POP Base Felicita: R Álvaro Bosco, 157, Lt Residencial Vila Bella, 13087-723

POP Satélite Íris: R Dr D. Erbolato, 449, Lt 07, Qd 52, Satélite Íris, 13059-646

SP
SP

POP Base CDHU San Martin: Av C. A. Selmi, 2.552, Qd U, Vl San Martin, 13069-096 Brasil

SP

SP

SP

Brasil
Brasil

SP

Atividade Com. – Filial 7: Avenida José Bonifácio, 1.536, Salas 6, 13091-140

Brasil

POP Academia: Avenida João Vieira, 590, João Aranha, 13145-756

UF de localização

POP Village: Avenida Heitor Nascimento, 195, Morumbi, 13140-729

País de localização

Descrição do bem do ativo imobilizado
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Franco da Rocha

Porto Ferreira

Vinhedo

Araras

Sumaré

Sumaré

Descalvado

Francisco Morato

São Carlos

Campo Limpo Paulista

Valinhos

Campinas

Limeira

Campinas

Sumaré

Indaiatuba

Limeira

Indaiatuba

Americana

Campinas

Sumaré

Campinas

Campinas

Campinas

Campinas

Campinas

Campinas

Paulínia

Paulínia

Município de localização

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada
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SP

Brasil
Brasil

Escritório Principal Araçariguama: Rua Aparecida, 38, Centro, 18147-000

Almoxarifado Matriz: Rua Angelo Ongaro, 1.205, Vila Menuzzo, 13171-525

SP

Brasil
Brasil
Brasil

Escritório Principal Praia Grande: Av Presidente Kennedy, 2.183, 11702-200

POP Alvorada: Rua Tamboril, 35, Jardim da Alvorada, 13382-450

SP

SP

SP
SP

Escritório Principal Santos: Av B. de Campos, 339 e 341, Campo Grande, 11065-003 Brasil

Escritório Principal SBC: R. A. Salles de Oliveira, 80, 09715-390

SP

SP

Brasil
Brasil

SP

Escritório Principal Aguaí: Rua XV de Novembro, 1.037, Centro, 13860-015

Brasil

Escritório Principal Cosmópolis: Rua Campinas, 228, Centro, 13150-011

UF de localização

POP Picerno: Rua Um, 595, Jardim Orquídeas, 13174-390

País de localização

Descrição do bem do ativo imobilizado
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Nova Odessa

Praia Grande

São Bernardo do Campo

Santos

Sumaré

Araçariguama

Aguaí

Sumaré

Cosmópolis

Município de localização

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada
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Registro 825876885,
Registro válido até
na classe NCL(8) 38,
6.11.2027.
para a marca mista
“DESKTOP INTERNET
SERVICES”

Registro válido até
21.8.2028.

Marcas

Registro 911788786,
na classe NCL(10) 38,
para a marca mista
“DESKTOP”

Marcas

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pelas
Sociedades; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora as
Sociedades sejam titulares do registro de diversas de suas
marcas, não é possível assegurar que terceiros não venham a
alegar violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pelas
Sociedades; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora as
Sociedades sejam titulares do registro de diversas de suas
marcas, não é possível assegurar que terceiros não venham a
alegar violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pelas
Sociedades; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora as
Sociedades sejam titulares do registro de diversas de suas
marcas, não é possível assegurar que terceiros não venham a
alegar violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pelas
Sociedades; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora as
Sociedades sejam titulares do registro de diversas de suas
marcas, não é possível assegurar que terceiros não venham a
alegar violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Registro válido até
21.8.2028.

Registro 822118335,
Registro válido até
na classe NCL(7) 42,
28.11.2026
para a marca mista
“DESKTOP INTERNET
SERVICES”

Registro 911788778,
na classe NCL(10) 42,
para a marca mista
“DESKTOP”

Marcas

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Duração

Marcas

Descrição do ativo

Tipo de ativo
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Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, as Sociedades encontrariam
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, as
Sociedades poderiam sofrer demandas judiciais
na esfera penal e cível, por uso indevido de marca
e violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, as Sociedades encontrariam
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, as
Sociedades poderiam sofrer demandas judiciais
na esfera penal e cível, por uso indevido de marca
e violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, as Sociedades encontrariam
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, as
Sociedades poderiam sofrer demandas judiciais
na esfera penal e cível, por uso indevido de marca
e violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, as Sociedades encontrariam
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, as
Sociedades poderiam sofrer demandas judiciais
na esfera penal e cível, por uso indevido de marca
e violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Consequência da perda dos direitos
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Registro 917647858,
na classe NCL(11) 38,
para a marca
nominativa “NETELL
TELECOM”

Marcas

Registro 918055946,
na classe NCL(11) 38,
para a marca mista
“ISSO”

Marcas

Registro 901713180,
na classe NCL(9) 38,
para a marca mista
“NETELL TELECOM”

Registro 916607810,
na classe NCL(11) 38,
para a marca mista
“ISSO”

Marcas

Marcas

Descrição do ativo

Tipo de ativo

Registro válido até
18.2.2030.

Registro válido até
20.3.2022.

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pelas
Sociedades; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora as
Sociedades sejam titulares do registro de diversas de suas
marcas, não é possível assegurar que terceiros não venham a
alegar violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pelas
Sociedades; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora as
Sociedades sejam titulares do registro de diversas de suas
marcas, não é possível assegurar que terceiros não venham a
alegar violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pelas
Sociedades; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora as
Sociedades sejam titulares do registro de diversas de suas
marcas, não é possível assegurar que terceiros não venham a
alegar violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pelas
Sociedades; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora as
Sociedades sejam titulares do registro de diversas de suas
marcas, não é possível assegurar que terceiros não venham a
alegar violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Registro válido até
24.9.2029.

Registro válido até
14.4.2030.

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Duração
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Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, as Sociedades encontrariam
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, as
Sociedades poderiam sofrer demandas judiciais
na esfera penal e cível, por uso indevido de marca
e violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, as Sociedades encontrariam
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, as
Sociedades poderiam sofrer demandas judiciais
na esfera penal e cível, por uso indevido de marca
e violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, as Sociedades encontrariam
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, as
Sociedades poderiam sofrer demandas judiciais
na esfera penal e cível, por uso indevido de marca
e violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, as Sociedades encontrariam
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, as
Sociedades poderiam sofrer demandas judiciais
na esfera penal e cível, por uso indevido de marca
e violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Consequência da perda dos direitos
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Registro 917657837,
Registro válido até
na classe NCL(11) 38, 27.2.2030.
para a marca figurativa

Marcas

<www.desktop.com.br> Registro válido até
8.3.2023

<www.desktop.net.br>

<www.desktop.tv.br>

<www.desktoplimeira.c Registro válido até
om.br>
16.8.2023

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

Registro válido até
5.12.2021

Registro válido até
27.10.2024

Registro 911704868,
na classe NCL(10) 38,
para a marca mista
“NETION”

Marcas

Registro válido até
10.7.2028.

Registro válido até
18.2.2030.

Registro 917648196,
na classe NCL(11) 38,
para a marca mista
“NETELL TELECOM”

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

A não renovação leva a perda do direito de uso do domínio.

A não renovação leva a perda do direito de uso do domínio.

A não renovação leva a perda do direito de uso do domínio.

A não renovação leva a perda do direito de uso do domínio.

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pelas
Sociedades; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora as
Sociedades sejam titulares do registro de diversas de suas
marcas, não é possível assegurar que terceiros não venham a
alegar violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pelas
Sociedades; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora as
Sociedades sejam titulares do registro de diversas de suas
marcas, não é possível assegurar que terceiros não venham a
alegar violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pelas
Sociedades; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora as
Sociedades sejam titulares do registro de diversas de suas
marcas, não é possível assegurar que terceiros não venham a
alegar violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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O acesso aos e-mails da Companhia, website,
aplicações que utilizam este domínio ficarão
indisponíveis.

O acesso aos e-mails da Companhia, website,
aplicações que utilizam este domínio ficarão
indisponíveis.

O acesso aos e-mails da Companhia, website,
aplicações que utilizam este domínio ficarão
indisponíveis.

O acesso aos e-mails da Companhia, website,
aplicações que utilizam este domínio ficarão
indisponíveis.

PÁGINA: 173 de 367

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, as Sociedades encontrariam
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, as
Sociedades poderiam sofrer demandas judiciais
na esfera penal e cível, por uso indevido de marca
e violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, as Sociedades encontrariam
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, as
Sociedades poderiam sofrer demandas judiciais
na esfera penal e cível, por uso indevido de marca
e violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, as Sociedades encontrariam
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, as
Sociedades poderiam sofrer demandas judiciais
na esfera penal e cível, por uso indevido de marca
e violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Consequência da perda dos direitos
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<www.desktopsigmane Registro válido até
t.net.br>
31.7.2014

<www.hortolandia.com. Registro válido até
br>
24.10.2021

<www.ilux.net.br>

<www.neowave.com.br Registro válido até
>
7.10.2022

<www.neowave.net.br> Registro válido até
3.5.2023

<www.novaodessa.co
m.br>

<www.sigmabbs.com.b Registro válido até
r>
12.6.2023

<www.sigmanet.com.br Registro válido até
>
2.10.2023

<www.sigmanet.net.br> Registro válido até
3.5.2023

<www.sumare.com.br> Registro válido até
30.11.2021

<www.tribunaliberal.co Registro válido até
m.br>
13.6.2022

<www.up.tv.br>

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

Registro válido até
5.12.2021

Registro válido até
25.6.2021

Registro válido até
30.6.2021

<www.desktopsigmane Registro válido até
t.com.br>
16.8.2023

Nome de domínio na internet

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

A não renovação leva a perda do direito de uso do domínio.

A não renovação leva a perda do direito de uso do domínio.

A não renovação leva a perda do direito de uso do domínio.

A não renovação leva a perda do direito de uso do domínio.

A não renovação leva a perda do direito de uso do domínio.

A não renovação leva a perda do direito de uso do domínio.

A não renovação leva a perda do direito de uso do domínio.

A não renovação leva a perda do direito de uso do domínio.

A não renovação leva a perda do direito de uso do domínio.

A não renovação leva a perda do direito de uso do domínio.

A não renovação leva a perda do direito de uso do domínio.

A não renovação leva a perda do direito de uso do domínio.

A não renovação leva a perda do direito de uso do domínio.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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O acesso aos e-mails da Companhia, website,
aplicações que utilizam este domínio ficarão
indisponíveis.

O acesso aos e-mails da Companhia, website,
aplicações que utilizam este domínio ficarão
indisponíveis.

O acesso aos e-mails da Companhia, website,
aplicações que utilizam este domínio ficarão
indisponíveis.

O acesso aos e-mails da Companhia, website,
aplicações que utilizam este domínio ficarão
indisponíveis.

O acesso aos e-mails da Companhia, website,
aplicações que utilizam este domínio ficarão
indisponíveis.

O acesso aos e-mails da Companhia, website,
aplicações que utilizam este domínio ficarão
indisponíveis.

O acesso aos e-mails da Companhia, website,
aplicações que utilizam este domínio ficarão
indisponíveis.

O acesso aos e-mails da Companhia, website,
aplicações que utilizam este domínio ficarão
indisponíveis.

O acesso aos e-mails da Companhia, website,
aplicações que utilizam este domínio ficarão
indisponíveis.

O acesso aos e-mails da Companhia, website,
aplicações que utilizam este domínio ficarão
indisponíveis.

O acesso aos e-mails da Companhia, website,
aplicações que utilizam este domínio ficarão
indisponíveis.

O acesso aos e-mails da Companhia, website,
aplicações que utilizam este domínio ficarão
indisponíveis.

O acesso aos e-mails da Companhia, website,
aplicações que utilizam este domínio ficarão
indisponíveis.

Consequência da perda dos direitos
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<www.netellinternet.co Registro válido até
m.br>
10.6.2025

<www.netiontelecom.c
om.br>

<www.netion.com.br>

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

<www.netion.net.br>

<www.issoi.com.br>

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

<www.isso.net.br>

Nome de domínio na internet

Registro válido até
9.6.2024

Registro válido até
3.2.2028

Registro válido até
3.2.2028

Registro válido até
5.6.2021

Registro válido até
24.11.2021

Registro válido até
5.12.2021

<www.villaflora.com.br
>

Nome de domínio na internet

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

A não renovação leva a perda do direito de uso do domínio.

A não renovação leva a perda do direito de uso do domínio.

A não renovação leva a perda do direito de uso do domínio.

A não renovação leva a perda do direito de uso do domínio.

A não renovação leva a perda do direito de uso do domínio.

A não renovação leva a perda do direito de uso do domínio.

A não renovação leva a perda do direito de uso do domínio.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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O acesso aos e-mails da Companhia, website,
aplicações que utilizam este domínio ficarão
indisponíveis.

O acesso aos e-mails da Companhia, website,
aplicações que utilizam este domínio ficarão
indisponíveis.

O acesso aos e-mails da Companhia, website,
aplicações que utilizam este domínio ficarão
indisponíveis.

O acesso aos e-mails da Companhia, website,
aplicações que utilizam este domínio ficarão
indisponíveis.

O acesso aos e-mails da Companhia, website,
aplicações que utilizam este domínio ficarão
indisponíveis.

O acesso aos e-mails da Companhia, website,
aplicações que utilizam este domínio ficarão
indisponíveis.

O acesso aos e-mails da Companhia, website,
aplicações que utilizam este domínio ficarão
indisponíveis.

Consequência da perda dos direitos

PÁGINA: 175 de 367
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0,000000

0,000000

31/12/2018

Controlada

Montante de dividendos
recebidos (Reais)

Tipo sociedade

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000000
0,000000
0,000000

100,000000

0,000000

0,000000

31/12/2020

31/12/2019

31/12/2018

Controlada

0,00

0,00

0,00

0,00

Netell Internet S.A.

18.270.560/0001-21

-

Controlada

SP

Brasil

SP

Valor contábil 31/03/2021

Valor mercado

Brasil

Expandir a área de atuação da Companhia no segmento de telecomunicações para outras regiões do Estado de São Paulo.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

0,000000

-

21,745350

19.905.417/0001-21

31/03/2021

ISSO Internet e
Telecomunicações
Ltda.

SP

Data

UF sede

Valor contábil 31/03/2021

Valor mercado

Brasil

País sede

Expandir a área de atuação da Companhia no segmento de telecomunicações para outras regiões do Estado de São Paulo.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

31/12/2020

31/12/2019

0,000000

0,000000

-

31/03/2021

C-Lig
14.808.118/0001-55
Telecomunicações S.A.

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Exercício social

Código CVM

CNPJ

Denominação Social

Jaguariúna

4.255.000,00

Caieiras

0,00

São Carlos

Valor (Reais)

Município sede
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Desenvolvimento, cessão e licenciamento
de softwares, suporte técnico,
manutenção, serviços correlatos em
tecnologia da informação, aluguel de
equipamentos sem uso de mão-de-obra,
serviços de comunicação e provimento de
acesso à internet

Serviço de Comunicação Multimídia –
SCM (atividade principal)

Serviços de comunicação e provimento de
acesso à internet; comércio varejistade
equipamentos e suprimentos de
informática; Serviços de telefonia fixa
comutada (STFC) e comunicação
multimídia (SCM); operação de televisão
por assinatura por cabo; desenvolvimento
e licenciamento de programas de
computador customizáveis e nãocustomizáveis; suporte técnico; tratamento
de dados, provedores de serviços de
aplicação e serviços de hospedagem na
internet; aluguel de máquinas e
equipamentos para escritórios; salas de
acesso à internet.

Descrição das atividades
desenvolvidas

PÁGINA: 176 de 367

70,000000

100,000000

70,000000

Participação do emisor
(%)

Versão : 2
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0,000000
0,000000

0,000000

0,000000

31/12/2019

31/12/2018

Montante de dividendos
recebidos (Reais)

Tipo sociedade

0,00

0,00

0,00

0,00

Controlada
0,00

0,00

0,00

0,00

SP

Valor contábil 31/03/2021

Valor mercado

Brasil

Expandir a área de atuação da Companhia no segmento de telecomunicações para outras regiões do Estado de São Paulo.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

0,000000

0,000000

31/12/2019

0,000000

0,000000

0,000000

31/12/2018

0,000000
0,000000

100,000000

-

31/03/2021

09.106.583/0001-04

31/12/2020

Netion Soluções em
Internet Via Rádio S.A.

Data

UF sede

Valor contábil 31/03/2021

Valor mercado

País sede

Expandir a área de atuação da Companhia no segmento de telecomunicações para outras regiões do Estado de São Paulo.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

0,000000
0,000000

22,564103

100,000000

31/03/2021

31/12/2020

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Exercício social

Código CVM

CNPJ

Denominação Social

-7.650.000,00

Praia Grande

2.390.000,00

Valor (Reais)

Município sede

9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.c - Participações em Sociedades

Formulário de Referência - 2021 - DESKTOP – SIGMANET COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA S.A.

Serviços de Comunicação Multimídia –
SCM (atividade principal)

Descrição das atividades
desenvolvidas

PÁGINA: 177 de 367

92,720000

Participação do emisor
(%)

Versão : 2
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9.2 - Outras Informações Relevantes

9.2 - Outras informações relevantes
Não há outras informações que a Companhia julgue relevantes em relação a este item 9.
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As informações financeiras apresentadas nos itens 10.1 a 10.9 devem ser lidas em conjunto com
as demonstrações financeiras consolidadas auditadas relativas aos exercícios sociais findos em
31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018 e informações financeiras intermediarias consolidadas
auditadas relativas aos períodos de três meses findos em 31 de março de 2021. As demonstrações
financeiras individuais e consolidadas da Companhia foram elaboradas de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil (BRGAAP) e com as Normas Internacionais de Relatório Financeiro
(IFRS). As informações financeiras intermediarias individuais e consolidadas da Companhia foram
elaboradas de acordo com o CPC 21(R1) e a IAS 34 – Interim Financial Reporting, emitida pelo
International Accounting Standards Board – IASB. As informações a seguir apresentadas foram
avaliadas e comentadas pelos Diretores da Companhia. Dessa forma, as avaliações, opiniões e
comentários dos nossos Diretores, ora apresentadas, traduzem a visão e percepção dos Diretores
sobre as atividades da Companhia, negócios e desempenho, bem como visam fornecer aos
investidores informações que os ajudarão a comparar a evolução dos resultados, patrimonial e
fluxo de caixa ao longo dos exercícios/períodos.
Os termos "AH" e "AV" constantes de determinadas tabelas abaixo significam "Análise Horizontal"
e "Análise Vertical", respectivamente. A Análise Horizontal compara índices ou itens de linha de
nossas demonstrações financeiras e/ou informações financeiras intermediarias ao longo de um
período. A Análise Vertical representa o percentual ou item de uma linha (i) em relação a Receita
Líquida de Serviços para os exercícios/períodos aplicáveis, quando da análise das demonstrações
dos resultados; ou (ii) em relação ao total do ativo e/ou total do passivo e patrimônio líquido, nas
respectivas datas, quando da análise do balanço patrimonial.
D
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A Companhia entende que as condições financeiras e patrimoniais da Companhia são suficientes
para implementar o seu plano de negócios para os próximos doze meses e cumprir com seus
passivos de curto prazo. Os Diretores entendem que a geração de caixa operacional da
Companhia, juntamente com recursos de terceiros disponíveis, é suficiente para atender o
financiamento de suas atividades e cobrir sua necessidade de recursos para execução do seu
plano de negócios para os próximos doze meses.
Os Diretores apresentam abaixo informações financeiras da Companhia em 31 de dezembro de
2020, 2019 e 2018 e em 31 de março de 2021 e 2020, conforme tabelas abaixo:

(PPLOKDUHVGHUHDLV
H[FHWR

3HUtRGRGHWUrVPHVHVILQGR
HPGHPDUoRGH

([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH











Lucro líquido

5.274

1.565

26.593

21.831

6.073

Receita líquida de
serviços

57.644

35.045

167.086

113.611

66.566

(%,7'$$MXVWDGR  





















0DUJHP(%,7'$
$MXVWDGD    

(1) Corresponde ao EBITDA Ajustado na forma indicada no item 3.2 deste Formulário de Referência.
(2) Corresponde à Margem EBITDA Ajustada na forma indicada no item 3.2 deste Formulário de Referência.
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No período de três meses findo em 31 de março de 2021, a Receita Líquida de Serviços da
Companhia aumentou em 64% em relação ao mesmo período de 2020, enquanto o Lucro Líquido
aumentou em 237% nesse mesmo período. Na opinião dos Diretores da Companhia, esta variação
na Receita Líquida de Serviços ocorreu principalmente pelo aumento das vendas do serviço de
banda larga como consequência (i) crescente demanda por conectividade de qualidade no
mercado nacional, (ii) expansão territorial da Companhia para áreas adjacentes à operação. O
Lucro Líquido, por sua vez, teve impactado tanto do aumento da receita liquida como também das
demais linhas que compõe o resultado financeiro da Companhia.
No período de três meses findo em 31 de março de 2021, o EBITDA Ajustado da Companhia
aumentou em 20% em relação ao mesmo período de 2020, porém com redução de Margem
EBITDA Ajustada com relação ao mesmo período de 2021. Na opinião dos Diretores da
Companhia, esta variação positiva no EBITDA Ajustado ocorreu em razão dos fatores
mencionados acima que impactaram a Receita Líquida de Serviços da Companhia. Já a redução
de margem entre os períodos deve-se, na opinião dos Diretores da Companhia, ao crescimento
acelerado da Companhia e grande quantidade de novos projetos em maturação que afetaram
tanto custos de interconexão e meios de conexão, quanto despesas comerciais em preparação
para o aumento das vendas previsto para os próximos meses de 2021. Despesas com pessoal
também tiveram incremento entre 31 de março de 2021 e o mesmo período de 2020 para adequar
o nível de gerencial da Companhia frente ao crescimento acelerado, e deverão ser diluídas com
o crescimento esperado para o exercício de 2021.
Considerando o exercício social findo em 31 de dezembro de 2020, a Receita Líquida de Serviços
e o Lucro Líquido foram de R$ 167,1 milhões e R$ 26,6 milhões, respectivamente, representando
um aumento de 47% na Receita Líquida de Serviços e um aumento de 22% no Lucro Líquido
quando comparados ao mesmo ao exercício anterior. Na opinião dos Diretores da Companhia,
estes impactos positivos se devem principalmente em razão de alta demanda por banda larga em
fibra ótica no mercado doméstico impulsionada as necessidades individuais da população em
estarem conectadas com um serviço estável e de qualidade.
Considerando o exercício social findo em 31 de dezembro de 2020, o EBITDA Ajustado foi de R$
87,7 milhões representando um aumento de 85% quando comparado ao mesmo período do ano
anterior. A Margem EBITDA Ajustada, por sua vez, foi de 52%, impactada positivamente em 11
pontos percentuais quando comparado ao mesmo período do ano anterior. Na opinião dos
Diretores da Companhia, estes impactos positivos se devem principalmente em razão dos ganhos
de escala proporcionados pelo crescimento da Receita Líquida de Serviços em R$ 53,5 milhões,
ou 47,1%, em comparação com o exercício de 2019, enquanto os custos de serviços prestados
da Companhia cresceram R$ 5,4 milhões, ou 11%, quando comparado com o ano de 2019.
(PPLOKDUHVGHUHDLV

(PGHGH]HPEURGH

(PGHPDUoRGH






Dívida Bruta

387.788

201.919

35.838

28.0
42

Dívida Líquida ¹

173.188

120.267

21.927

22.4
99

(1) Corresponde à Dívida Líquida na forma indicada no item 3.2 deste Formulário de Referência.
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Em relação ao perfil do endividamento, nota-se que o índice de endividamento total (representado
pela soma do passivo circulante e do passivo não circulante dividido pelo patrimônio líquido) foi
de 2,9x, 2,5x, 1,0x e 1,1x em 31 de março de 2021 e em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018,
respectivamente. A variação entre 31 de março de 2021 e 31 de dezembro de 2020, assim como
entre 31 de dezembro de 2020 e 2019 é reflexo da emissão de debêntures e obtenção de
empréstimos e financiamentos de longo prazo para suportar o crescimento orgânico da
Companhia.
Em 31 de março de 2021, o ativo circulante da Companhia era de R$ 261.597 mil, superior em
R$ 123.399 mil ao passivo circulante de R$ 138.198 mil, representando um índice de liquidez
corrente (índice que relaciona a liquidez de curto prazo da Companhia, calculado por meio da
divisão do ativo circulante pelo passivo circulante) de 1,9x.
Em 31 de dezembro de 2020, o ativo circulante da Companhia era de R$ 119.360 mil, superior
em R$ 18.174 mil ao passivo circulante de R$ 101.186 mil, representando um índice de liquidez
corrente de 1,2x, comparativamente a 0,9x e 0,9x no mesmo período de 2019 e 2018,
respectivamente.
E


(VWUXWXUDGHFDSLWDOSRVVLELOLGDGHGHUHVJDWHGHDo}HVRXTXRWDVLQGLFDQGR

A Diretoria da Companhia acredita que a estrutura de capital da Companhia em 31 de março de
2021 e em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018 era adequada para atender as demandas e
necessidades das operações e continuar a execução do seu plano de crescimento, na proporção
apresentada na tabela abaixo:
ŵŵŝůŚĂƌĞƐĚĞ
ƌĞĂŝƐ͕ĞǆĐĞƚŽй

ŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞ

ŵϯϭŵĂƌĕŽĚĞϮϬϮϭ
ϮϬϮϬ

ϮϬϭϵ

ϮϬϭϴ

Dívida Bruta

387.788

201.919

35.838

28.042

Dívida Líquida (A)

173.188

120.267

21.927

22.499

Patrimônio Líquido (B)

182.209

115.223

63.601

35.924

Capital total (A+B)









Percentual de capital de
terceiros (A) / (A+B)

49%

51%

26%

39%

Percentual de capital
Próprio (B) / (A+B)

51%

49%

74%

61%

Nota-se, portanto, que, apesar do aumento da dívida líquida de R$ 22,5 milhões em 31 de
dezembro de 2018 para R$ 173,2 milhões em 31 de março de 2021, a proporção de capital de
terceiros em relação ao capital total da Companhia foi alterada em 10 pontos percentuais.
F


&DSDFLGDGHGHSDJDPHQWRHPUHODomRDRVFRPSURPLVVRVILQDQFHLURVDVVXPLGRV

Conforme mencionado nos itens 10.1(a) e 10.1(b) acima e considerando a capacidade de geração
de caixa operacional da Companhia e do acesso à captação de recursos de terceiros, os Diretores
da Companhia acreditam que a Companhia tenha plenas condições de honrar os compromissos
financeiros assumidos até a data desde Formulário de Referência.

507

PÁGINA: 181 de 367

Formulário de Referência - 2021 - DESKTOP – SIGMANET COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA S.A.

Versão : 2

10.1 - Condições Financeiras E Patrimoniais Gerais

G
)RQWHVGHILQDQFLDPHQWRSDUDFDSLWDOGHJLURHSDUDLQYHVWLPHQWRVHPDWLYRVQmR
FLUFXODQWHVXWLOL]DGDV
Os Diretores da Companhia entendem que as principais fontes de financiamento utilizadas para
capital de giro e investimentos em ativos não-circulantes foram provenientes de: (i) geração de
caixa das atividades operacionais da Companhia e (ii) empréstimos e financiamentos e debentures
captados junto a instituições financeiras.
Conforme mencionado no item 10.1(c), os Diretores da Companhia acreditam que as fontes de
financiamento junto a terceiros estão adequadas à capacidade de geração de caixa das atividades
operacionais e do perfil de endividamento da Companhia, atendendo às necessidades de capital
de giro e investimentos em ativos não-circulantes, sempre preservando a capacidade de
pagamento da Companhia.
Os empréstimos e financiamentos e debentures em aberto em 31 de março de 2021 e 31 de
dezembro de 2020, 2019 e 2018 estão detalhados abaixo no item abaixo 10.1(f) deste Formulário
de Referência.
H
)RQWHVGHILQDQFLDPHQWRSDUDFDSLWDOGHJLURHSDUDLQYHVWLPHQWRVHPDWLYRVQmR
FLUFXODQWHVTXHSUHWHQGHXWLOL]DUSDUDFREHUWXUDGHGHILFLrQFLDVGHOLTXLGH]
A principal fonte de recurso para as nossas necessidades de capital que pretendemos utilizar no
curso regular dos nossos negócios é o nosso caixa operacional. Os Diretores da Companhia
acreditam que essas disponibilidades são suficientes para atender as nossas necessidades
regulares de capital pelos próximos 12 meses. No entanto, para continuarmos a expansão
territorial pretendida para nossa operação poderemos fazer uso de linhas de crédito e
financiamento.
I


1tYHLVGHHQGLYLGDPHQWRHDVFDUDFWHUtVWLFDVGHWDLVGtYLGDVGHVFUHYHQGRDLQGD

Os Diretores da Companhia reportaram que, em 31 de março de 2021, o saldo dos empréstimos,
financiamentos e debentures da nossa Companhia era de R$ 387,8 milhões (comparativamente
a R$ 201,9 milhões em 31 dezembro de 2020).
A dívida líquida é calculada pela soma dos empréstimos e financiamentos registrados no passivo
circulante e não circulante somada as debentures emitidas, deduzidos dos valores registrados
como caixa e equivalente de caixa e aplicações financeiras, tendo sido de R$ 173,2 milhões em
31 de março de 2021 (comparativamente a R$ 120,3 milhões em 31 dezembro de 2020), conforme
apresentado no item 3.2 desse Formulário de Referência.
Em 31 de março de 2021, os empréstimos e financiamentos da Companhia e suas subsidiárias
junto a instituições financeiras considerados relevantes pela Administração da Companhia estão
demonstrados a seguir.
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i)

Contratos de empréstimo e financiamento relevantes

A tabela abaixo demonstra a abertura dos empréstimos, financiamentos e debêntures da
Companhia em 31 de março de 2021:
0RGDOLGDGH

-XURV
&RQWUDWR

6DOGRHP
  

9HQFLPHQWR

*DUDQWLD

Itaú Unibanco

CCB

CDI+4,5%

40.023

Set/25

Sim

BBM

CCB

CDI+4,5%

9.108

Set/25

Sim

Votorantim

CCB

CDI+4,5%

30.037

Set/23

Sim

Santander

CCB

CDI+4,0%

75.008

Se/t26

Sim

Uniprime

CCB

6,17%

1.147

Out/22

Sim

Uniprime

CCB

6,17%

1.340

Jul/22

Sim

Uniprime

CCB

6,17%

1.345

Out/21

Sim

Uniprime

CCB

6,18%

5.037

Mar/24

Não

Uniprime

CCB

6,18%

5.000

Mar/24

Sim

Uniprime

CCB

6,18%

6.300

Mar/24

Sim

CCB

8,73%

9.170

Mar/24

Sim

Deb. 476

CDI+3,6%

191.498

Mar/27

Sim

BBM (Netell)

CCB

CDI+4,5%

10.073

Dez/25

Sim

Bradesco (Netion)

CCB

17,34%

788

Fev/22

Sim

Sicoob (Netell)

CCB

7,25%

488

Abr/24

Não

Financiamento de Veículos

CCB

8,88%

1.426

Fev/22

Não

'tYLGD

(1)

Banco do Brasil
1ª Emissão Debêntures

(2)

7RWDO





(1)

Uniprime Norte do Paraná – Cooperativa de Crédito Ltda.

(2)

Para maiores informações a respeito da 1ª Emissão de Debêntures da Companhia vide Seção 18.5 deste Formulário de Referência
(Descrição dos outros valores mobiliários emitidos).

(3)

Em milhares de reais.

(4)

As garantias incluem aval, cessão fiduciária de direitos creditórios, nota promissória, entre outras.

ii)

Outras relações de longo prazo com instituições financeiras:

Em 31 de março de 2021, a Companhia não possuía outras operações de longo prazo com
instituições financeiras, além daquelas referidas no item 10.1(f)(i) deste Formulário de Referência.
iii)

Grau de subordinação entre as dívidas:

Nenhuma das dívidas da Companhia existentes em 31 de março de 2021 possuem cláusula
específica de subordinação, de forma que não há relação de preferência entre elas. O grau de
subordinação entre as dívidas da Companhia é determinado de acordo com as disposições da
legislação em vigor.
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iv)
Eventuais restrições impostas ao emissor, em especial, em relação a limites de
endividamento e contratação de novas dívidas, à distribuição de dividendos, à alienação
de ativos, à emissão de novos valores mobiliários e à alienação de controle societário, bem
como se o emissor vem cumprindo essas restrições:
A Companhia é parte como tomadora em contratos de empréstimos e financiamentos
evidenciadas no item 10.1(f) acima e, portanto, no contexto de tais financiamentos, está obrigada
à observância de determinadas obrigações e restrições, sob pena de vencimento antecipado das
dívidas.
Tais restrições são usuais de mercado em operações como aquelas contratadas pela Companhia
e incluem cláusulas de vencimento antecipado nas hipóteses de: (i) alteração de controle direto
ou indireto da Companhia ou do respectivo avalista (conforme o caso); (ii) reorganizações
societárias (como, por exemplo, fusão, cisão, incorporação, entre outras), sem anuência prévia do
credor; (iii) cross default, ou seja, caso a Companhia e/ou qualquer controlada inadimplirem suas
obrigações e/ou não liquidarem, no respectivo vencimento, débito de sua responsabilidade
decorrente de outras cédulas, outros contratos, empréstimos; (iv) inadimplência em transações
com instituições financeiras; entre outras.
Cláusulas contratuais restritivas (covenants):
x

Itaú Unibanco S.A.:

A CCB do Banco Itaú prevê, dentre outras, as seguintes hipóteses de vencimento antecipado:
(i) se ocorrer qualquer processo de reorganização societária ou de alteração de controle,
direto ou indireto, em que o Cliente esteja envolvido, exceto se tal reorganização societária ou
de alteração de controle não resulta na alteração do(s) atua(is) controladores indiretos do
Cliente ou dos Devedores Solidários; e (ii) inadimplemento de qualquer obrigação pecuniária
da CCB ou de qualquer instrumento celebrado pelo Cliente com o Itaú ou com qualquer
sociedade controlada direta ou indiretamente pelo Itaú Unibanco Holding S.A. A Companhia
deve observar, ainda, o índice de endividamento Dívida Líquida/EBITDA, o qual deve ser
menor ou igual a dois.
x

Banco Bocom BBM S.A.:

As CCBs celebradas com o BBM preveem, dentre outras, as seguintes cláusulas de
vencimento antecipado e cross default: (i) se o(a) Emitente e/ou o(s) Avalista(s) e/ou Afiliadas
do(a) Emitente e/ou do(s) Avalista(s) tiver(em) alguma mudança no controle acionário,
entendido para estes fins como qualquer evento em que um indivíduo, sociedade ou ente, seja
personalizado ou não, passe a ou deixe de, a partir da presente data: (i) possuir, direta ou
indiretamente e/ou se beneficiar de ações, cotas ou qualquer título(s) representativo(s) de pelo
menos 50% do capital social de uma sociedade; ou (ii) ter poderes para dirigir as atividades
sociais e orientar o funcionamento dos órgãos da sociedade, sua administração ou sua política
interna, ou ainda determinar a maioria de votos nas deliberações da sociedade ou na eleição
de seus administradores, diretores e executivos; e (ii) inadimplemento do(a) Emitente e/ou
do(s) Avalista(s) das obrigações, financeiras ou não, previstas na CCB ou em qualquer outra
Cédula de Crédito Bancário que tenha sido emitida em favor do Banco ou em qualquer
contrato que o(a) Emitente e/ou o(s) Avalista(s) e/ou quaisquer sociedades por eles
controladas tenham celebrado com o Banco e/ou com sociedades que lhe sejam ligadas,
coligadas, que sejam por ele controladas ou sejam suas controladoras.
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x

Banco Votorantim:

A CCB do Banco Votorantim dispõe, dentre outras, as seguintes hipóteses de vencimento
antecipado: (a) modificação na composição do capital social do Emitente, de qualquer Avalista
ou de qualquer dos Terceiros Garantidores, bem como qualquer alteração, transferência ou
cessão de seu controle societário, direto ou indireto, ou ainda, a ocorrência de incorporação,
fusão ou cisão do Emitente, de qualquer Avalista ou de qualquer dos Terceiros Garantidores,
exceto se tal modificação na composição do capital, alteração ou transferência de controle ou
incorporação, fusão ou cisão não resultar na alteração do(s) atual(is) controladores indiretos
do Emitente ou dos Avalistas ou dos Terceiros Garantidores e não implique a transferência
substancial, a critério do Banco, de ativos do Emitente, dos Avalistas ou dos Terceiros
Garantidores; (b) inadimplemento, pelo Emitente, pelos Avalistas e/ou pelos Terceiros
Garantidores, desde que não seja sanado no prazo de até 5 (cinco) dias, contados da data do
inadimplemento, de qualquer obrigação assumida (i) na CCB; (ii) nos instrumentos firmados
para a formalização das Garantias Adicionais; (iii) em outros instrumentos relacionados à
presente operação de crédito; ou (iv) em qualquer outro contrato, acordo ou instrumento de
crédito celebrado, ou que venha a ser celebrado, com o Banco, (c) cross default: verificação
de inadimplência ou decretação de vencimento antecipado de qualquer outro contrato
financeiro que o Emitente, qualquer Avalista ou qualquer Terceiro Garantidor tenha celebrado
(i) com quaisquer terceiros, em valor igual ou superior (individualmente ou de forma agregada)
a R$1.000.000,00; ou (ii) com o Banco e/ou com qualquer outra empresa coligada, controlada
e/ou controladora, de forma direta ou indireta do Banco.
x

Banco Santander:

A CCB do Banco Santander possui, dentre outras, as seguintes hipóteses de vencimento
antecipado: (i) se a cliente e/ou a(s) avalista(s) infringirem ou não cumprirem, no todo ou em
parte, qualquer cláusula ou condição da CCB; (ii) se a cliente e/ou o avalista tiverem o seu
controle societário direto ou indireto transferido a terceiro ou vierem a ser incorporados, ou
ocorrer a fusão, ou a transferência, seja por cisão ou por qualquer outra forma, de ativos
operacionais para outra entidade sem que o Banco tenha manifestado, formalmente, a
decisão de manter vigente esta cédula, antes de tal transferência; (iii) se a cliente e/ou o
avalista e/ou quaisquer sociedades direto ou indiretamente ligadas, coligadas, controladoras
ou controladas pela cliente e/ou pelo avalista, inclusive no exterior, exceto as empresas
investidas pelos Fundos de Investimento em Partipação do grupo H.I.G. Capital e que não
façam parta da composição acionária da cliente e as empresas eventualmente detidas por
acionistas minoritários da cliente, inadimplirem suas obrigações e/ou não liquidarem, no
respectivo vencimento, débito de sua responsabilidade decorrente de outras cédulas, outros
contratos, empréstimos ou descontos celebrados com o próprio Banco e/ou quaisquer
sociedades, direta ou indiretamente, ligadas, coligadas, controladoras, ou controladas pelo
Banco, inclusive no exterior. A Companhia deve observar, ainda, o índice de endividamento
Dívida Líquida/EBITDA, o qual deve ser menor ou igual a dois.
x

Uniprime Norte do Paraná – Cooperativa de Crédito Ltda.:

As CCBs do Uniprime prevêem, dentre outras, as seguintes cláusulas de vencimento
antecipado: (i) a falta de cumprimento de quaisquer obrigações legais decorrentes do contrato,
inclusive quanto ao pagamento de parcela de débito, importa a antecipação do vencimento,
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se tornando desde logo exigível a totalidade do saldo devedor remanescente, incluídas as
cominações e encargos, independentemente de qualquer aviso ou notificação judicial ou
extrajudicial; e (ii) havendo inadimplência, pelo cooperado/mutuário com constituição em mora
em outras operações perante à Cooperativa.
x

Banco do Brasil:

Os contratos com o Banco do Brasil preveem, dentre outras, as seguintes hipóteses de
vencimento antecipado: (i) descumprimento de qualquer das obrigações principais ou
acessórias assumidas no instrumento de crédito, (ii) se, na vigência desta obrigação, houver
transferência do controle do capital e/ou substituído qualquer um dos atuais dirigentes ou
administradores, ou modificação do estatuto ou contrato social, sem expressa concordância
do Banco do Brasil S.A., (iii) situações de mora ou inadimplemento em outra(s) operacoes
mantida(s) junto ao Banco do Brasil S.A. ou qualquer uma de suas subsidiárias.
x

Bradesco:

O contrato com o Banco Bradeso estabelece, dentre outras, as seguintes hipóteses de
vencimento antecipado: (i) se a Emitente e/ou o(s) Avalistas inadimplir(em) quaisquer de suas
obrigações; (ii) se houver mudança ou transferência, a qualquer título, do controle acionário
ou da titularidade das quotas sociais da Emitente, bem como se houver a incorporação, fusão,
cisão ou reorganização societária, sem que o Credor tenha sido notificado a esse respeito
com no mínimio 30 (trinta) dias de antecedência do protocolo de movimentação societária, e
sem que o Credor tenha concordado com ela por escrito.
x

1ª Emissão de Debêntures da Companhia:

Para maiores informações a respeito da 1ª Emissão de Debêntures da Companhia vide Seção
18.5 deste Formulário de Referência.
Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia teve um aumento de endividamento que acarretou na
quebra das obrigações assumidas no contrato de financiamento junto ao Banco Santander S.A.
(cujo saldo em 31 de dezembro de 2020 era de R$8.766.245,59), vez que ultrapassou o limite
estabelecido no ano de 2019, mantendo-se excedido em 31 de dezembro de 2020. A dívida foi
devidamente reclassificada para curto prazo sem demais penalidades que impactasse outras
dúvidas, tendo sido quitada no processo de refinanciamento da dívida realizado no primeiro
trimestre de 2021.
Na hipótese de ser efetivada a Oferta Pública Inicial, os atuais acionistas da Companhia terão
suas respectivas participações societárias (a) diluídas, em razão da distribuição primária de ações;
e (b) parcialmente alienadas, em razão da distribuição secundária de ações (se houver). Como
consequência da referida redução de participação societária, o acionista controlador reduzirá a
sua participação na Companhia a menos de 50% (cinquenta por cento) de seu capital social, sem
que isso implique na alteração de controle direto ou indireto da Companhia.
Não obstante, como medida de cautela a fim de prevenir que a redução na participação societária
do atual acionista controlador da Companhia acarrete em um potencial evento de vencimento
antecipado de qualquer instrumento financeiro (ainda que, no nosso entendimento, não haja
alteração de controle da Companhia), foram solicitadas, quando aplicável, e concedidas as
dispensas (waiver) pelos respectivos credores com relação à potencial ocorrência de vencimento
antecipado nos termos previstos em cada um dos referidos instrumentos financeiros.
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Na data deste Formulário de Referência, a Companhia e suas controladas cumpriam com todas
as obrigações decorrentes de seus contratos financeiros, inclusive os covenants financeiros
descritos no item acima.
J

/LPLWHVGRVILQDQFLDPHQWRVFRQWUDWDGRVHSHUFHQWXDLVMiXWLOL]DGRV

Na data deste Formulário de Referência a Companhia não dispunha de nenhum contrato de
financiamento cujo desembolso não tenha sido realizado integralmente.
K

$OWHUDo}HVVLJQLILFDWLYDVHPFDGDLWHPGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV

Os quadros a seguir apresentam um sumario das informações financeiras e operacionais da
Companhia para os períodos indicados. As informações a seguir devem ser lidas e analisadas em
conjunto com as demonstrações financeiras consolidadas da Companhia, com as informações
financeiras trimestrais consolidadas da Companhia e com as respectivas notas explicativas,
disponíveis no site da Companhia e no site da CVM (www.cvm.gov.br).
A seguir, são apresentados os valores relativos as demonstrações de resultado consolidado dos
períodos findos em 31 de março de 2021 e 2020 e dos exercícios sociais findos em 31 de
dezembro de 2020, 2019 e 2018.
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Esta linha considera os saldos de “Imposto de renda e contribuição social” e “Imposto de renda e contribuição social diferido”.


Receita líquida de serviços
A receita líquida de serviços da Companhia no período de três meses findo em 31 de março de
2021 aumentou R$ 22.599 mil, ou 64%, em relação ao mesmo período de 2020. Esse aumento
reflete o aumento das vendas do serviço de banda larga como consequência (i) da alta demanda
por conectividade do mercado nacional, (ii) expansão territorial da Companhia para áreas
adjacentes à operação, passando de R$ 35.045 mil no período de três meses findo em 31 de
março de 2020 para R$ 57.644 mil no período de três meses findo em 31 de março de 2021.
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Custo dos serviços prestados
O custo dos serviços prestados da Companhia cresceu 90%, ou R$ 9.889 mil, passando de R$
11.045 mil no período de três meses findo em 31 de março de 2020 para R$ 20.934 mil no mesmo
período de 2021. Tal variação se justifica em razão do crescimento substancial da operação e
rede da Companhia com impacto em rubricas como interconexão e meios de conexão, e que
deverá ser acompanhado de um aumento de receita ao longo do exercício de 2021.
Despesas gerais e administrativas
As despesas gerais e administrativas da Companhia aumentaram R$ 4.212 mil, ou 51%, passando
de R$ 8.298 mil no período de três meses findo em 31 de março de 2020 para R$ 12.510 mil no
mesmo período de 2021 em função da contratação de administradores e adequação do nível
gerencial da Companhia para fazer frente ao seu plano de expansão.
Despesas comerciais
As despesas comerciais da Companhia aumentaram R$ 5.025 mil, ou 384%, passando de R$
1.308 mil no período de três meses findo em 31 de março de 2020 para R$ 6.333 mil no mesmo
período de 2021 em função do incremento na força de vendas e despesas de marketing para fazer
frente ao plano de vendas previsto para o exercício de 2021.
Outras receitas (despesas), líquidas
As outras despesas, líquidas da Companhia diminuíram R$ 5.292 mil, passando de um saldo de
despesas de R$ 5.054 mil no período de três meses findo em 31 de março de 2020, para um saldo
de receita de R$ 238 mil no mesmo período de 2021. A variação se deve às baixas de ativos
realizada no período de 3 meses findos em março de 2020.
Resultado financeiro líquido
O resultado financeiro líquido da Companhia variou em R$ 4.032 mil, passando de uma despesa
de R$ 877 mil no período de três meses findo em 31 de março de 2020, para uma despesa de R$
4.909 mil no período de três meses findo em 31 de março de 2021, em função do aumento da
linha de empréstimos e financiamentos entre os períodos.
Imposto sobre a renda e da contribuição social
Os impostos sobre a renda e contribuição social aumentaram R$ 1.479 mil, passando de R$ 1.736
mil no período de três meses findo em 31 de março de 2020, para R$ 3.215 mil no período de três
meses findo em 31 de março de 2021. Este aumento é atribuído substancialmente ao aumento do
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social em relação ao exercício de março de 2020,
o que resultou em um aumento no valor a ser pago de Imposto de renda.
Lucro líquido do período
O lucro líquido da Companhia aumentou R$ 3.709 mil, passando de R$ 1.565 mil no período de
três meses findo em março de 2021, para R$ 5.274 mil no período de três meses findo em 31 de
março de 2021, em razão dos fatores acima expostos.
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Esta linha considera os saldos de “Imposto de renda e contribuição social” e “Imposto de renda e contribuição social diferido”.

Receita Líquida de Serviços
A receita líquida de serviços da Companhia no exercício findo em 31 de dezembro de 2020
aumentou R$ 53.475 mil, ou 47%, em relação ao mesmo período de 2019, passando de R$
113.611 mil no exercício findo em 31 de dezembro de 2019 para R$ 167.086 mil no exercício findo
em 31 de dezembro de 2020. Esse aumento reflete a alta demanda por banda larga em fibra ótica
no mercado doméstico como consequência de necessidades individuais da população em
estarem conectadas com um serviço estável e de qualidade.
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Custo dos serviços prestados
O custo dos serviços prestados da Companhia cresceu 11%, ou R$ 5.435 mil, passando de R$
48.908 mil no exercício findo em 31 de dezembro de 2019 para R$ 54.343 mil no mesmo período
de 2020. A variação se justifica em razão da eficiência em custos de manutenção e operação, e
ao aumento de custos nas rubricas como interconexão e meios de conexão em relação ao
aumento substancial na receita da Companhia.
Despesas gerais e administrativas
As despesas gerais e administrativas da Companhia aumentaram R$ 22.054 mil, ou 168%,
passando de R$ 13.157 mil no exercício findo em 31 de dezembro de 2019 para R$ 35.211 mil no
mesmo período de 2020 em função da contratação de administradores e adequação do nível
gerencial da Companhia para fazer frente ao seu plano de expansão. Ainda no exercício de 2020,
a Companhia incorreu em comissões e despesas extraordinárias evidenciadas na rubrica
honorários de especialistas em serviços não recorrentes. Tais despesas são relacionadas a (i)
aquisição de participação societária na Companhia pelo Makalu Brasil Partners I J – Fundo de
Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior, (ii) operações de M&A e,
(iii) despesas relacionadas a contratos de serviço de consultoria com partes relacionadas,
rescindidos no momento deste Formulário de Referência.
Despesas comerciais
As despesas comerciais da Companhia aumentaram R$ 7.046 mil, ou 176%, passando de R$
4.014 mil no exercício findo em 31 de dezembro de 2019 para um resultado negativo de R$ 11.060
mil no mesmo período de 2020 em função do crescimento dos times de venda e comissões de
venda dado incremento de adição bruta, despesas de marketing e o novo posicionamento da
companhia.
Perda por redução ao valor recuperável de contas a receber
A perda por redução ao valor recuperável de contas a receber da Companhia aumentou R$ 6.438
mil, ou 74%, passando de R$ 8.729 mil no período findo em 31 de dezembro de 2019 para R$
15.167 mil no mesmo período de 2020, em função do crescimento acelerado da Companhia e das
aquisições realizadas no exercício de 2020.
Resultado financeiro líquido
O resultado financeiro líquido da Companhia variou em R$ 3.232 mil, passando de um resultado
negativo de R$ 4.962 mil no exercício de 31 de dezembro de 2019 para um resultado negativo de
R$
8.194 mil no exercício de 31 de dezembro de 2020 em função do aumento de empréstimos e
financiamentos incorridos no exercício de 2020 e os custos financeiros atrelados.
Imposto sobre a renda e da contribuição social
Os impostos sobre a renda e contribuição social aumentaram 80%, passando de R$ 7.071 mil no
exercício de 31 de dezembro de 2019 para R$ 12.727 mil no mesmo período de 2020. Este
aumento é atribuído substancialmente ao aumento do Lucro antes do imposto de renda e
contribuição social em cerca de 36% em relação ao ano de 2019, o que resultou em um aumento
no valor a ser pago de Imposto de renda.
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Lucro líquido do período
O lucro líquido da Companhia aumentou R$ 4.762 mil, ou 22%, passando de R$ 21.831 mil em
dezembro de 2019 para R$ 26.593 mil em 2020, em razão dos fatores acima expostos.
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Esta linha considera os saldos de “Imposto de renda e contribuição social” e “Imposto de renda e contribuição social diferido”.

Receita Líquida de Serviços
A receita líquida de serviços da Companhia no exercício findo em 31 de dezembro de 2019
aumentou R$ 47.045 mil, ou 71%, em relação ao mesmo período de 2018, passando de R$ 66.566
mil no exercício findo em 31 de dezembro de 2018 para R$ 113.611 mil no exercício findo em 31
de dezembro de 2019. Esse aumento reflete a alta demanda por banda larga em fibra ótica no
mercado doméstico.
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Custo dos serviços prestados
O custo dos serviços prestados da Companhia cresceu 39%, ou R$ 13.621 mil, passando de R$
35.287 mil no exercício findo em 31 de dezembro de 2018 para de R$ 48.908 mil no mesmo
período de 2019. As rubricas de custos variáveis em relação à receita como interconexão e meios
de conexão foram impactadas pelo aumento substancial na receita da Companhia.
Despesas gerais e administrativas
As despesas gerais e administrativas da Companhia diminuíram R$ 3.314 mil, ou 20%, passando
de R$ 16.471 mil no exercício de 31 de dezembro de 2018 para R$ 13.157 mil no mesmo período
de 2019 em decorrência de eficiências operacionais.
Despesas comerciais
As despesas comerciais da Companhia aumentaram R$ 1.968 mil, ou 96%, passando de R$ 2.046
mil no exercício de 31 de dezembro de 2018 para R$ 4.014 mil no mesmo período de 2019, em
função do crescimento da Companhia no período.
Perda por redução ao valor recuperável de contas a receber
A perda por redução ao valor recuperável de contas a receber da Companhia aumentou R$ 1.681
mil, passando de R$ 7.048 mil no exercício de 31 de dezembro de 2018 para R$ 8.729 mil no
mesmo período de 2019 em função do crescimento da Companhia no período.
Outras receitas (despesas)
As outras receitas (despesas), da Companhia diminuíram R$ 11.747 mil, passando de uma receita
de R$ 6.808 mil, no exercício de 31 de dezembro de 2018 para uma despesa de R$ 4.939 mil no
mesmo período de 2019 em função do evento pontual de baixas do contas a pagar entre partes
relacionadas que foram incorporadas.
Resultado financeiro líquido
O resultado financeiro líquido da Companhia variou em R$ 3.081 mil, passando de um resultado
negativo de R$ 8.043 mil no exercício de 31 de dezembro de 2018 para um resultado negativo de
R$ 4.962 mil no mesmo período de 2019. R$ 2.297 mil se referem a menores despesas financeiras
e R$ 784 mil se referem a maiores receitas financeiras.
Imposto sobre a renda e da contribuição social
Os impostos sobre a renda e contribuição social aumentaram R$ 8.665 mil, passando de um
resultado positivo de R$ 1.594 mil no exercício de 31 de dezembro de 2018 para um resultado
negativo de R$ 7.071 mil no mesmo período de 2019. Este aumento é atribuído substancialmente
ao aumento do Lucro antes do imposto de renda e contribuição social em relação ao ano de 2018.
Lucro líquido do período
O lucro líquido da Companhia aumentou R$ 15.758 mil, passando de um lucro líquido de R$ 6.073
mil no exercício de 31 de dezembro de 2018 para um lucro de R$ 21.831 mil no mesmo período
de 2019, em razão dos fatores acima expostos.
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A tabela a seguir apresenta os componentes do balanço patrimonial consolidado em 31 de março
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Outros ativos

Em 31 de março de 2021, o total do ativo da Companhia apresentou um crescimento de 76%, ou R$
308.479 mil, em relação a 31 de dezembro de 2020.
Ativo circulante
O ativo circulante da Companhia teve um aumento de R$ 142.237 mil, passando de R$ 119.360
mil em 31 de dezembro de 2020 para R$ 261.597 mil em 31 de março de 2021. Esse aumento
ocorreu principalmente devido ao aumento das rubricas caixa e equivalentes de caixa e aplicações
financeiras que por sua vez são consequência dos recursos oriundos da captação de debêntures
em março de 2021 para fazer frente à necessidade de investimento da Companhia ao longo do
ano, e do crescimento de receita sustentável da Companhia entre os períodos mencionados,
mantendo margens estáveis.

520

PÁGINA: 194 de 367

Formulário de Referência - 2021 - DESKTOP – SIGMANET COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA S.A.

Versão : 2

10.1 - Condições Financeiras E Patrimoniais Gerais

Caixa e equivalentes de caixa
O saldo de caixa e equivalentes de caixa totalizou R$ 107.760 mil em 31 de março de 2021,
representando um aumento de R$ 52.819 mil ou 96,1%, se comparado ao total em 31 de
dezembro de 2020, quando correspondia a R$ 54.941 mil. Esse aumento ocorreu principalmente
em decorrência da captação de debêntures em março de 2021 para fazer frente à necessidade
de investimento da Companhia ao longo do ano, e do crescimento de receita sustentável da
Companhia entre os períodos mencionados, mantendo margens estáveis.
Aplicações financeiras
O saldo de aplicações financeiras totalizou R$ 104.964 mil em 31 de março de 2021,
representando um aumento de R$ 80.129 mil ou 323%, se comparado ao total em 31 de dezembro
de 2020, quando correspondia a R$ 24.835 mil. Esse aumento ocorreu principalmente em
decorrência da captação de debêntures em março de 2021 para fazer frente à necessidade de
investimento da Companhia ao longo do ano, e do crescimento de receita sustentável da
Companhia.
Contas a receber clientes
O saldo do Contas a Receber Clientes totalizou R$ 35.066 mil em 31 de março de 2021,
representando um aumento de R$ 5.812 mil ou 19,9%, se comparado ao total em 31 de dezembro
de 2020, quando correspondia a R$ 29.254 mil. Esse aumento ocorreu principalmente em
decorrência do crescimento de receita da Companhia.
Outros ativos
O saldo dos outros ativos totalizou R$ 3.176 mil em 31 de março de 2021, representando um
aumento de R$ 1.107 mil ou 54%, se comparado ao total em 31 de dezembro de 2020, quando
correspondia a R$ 2.069 mil. Esse aumento ocorreu principalmente em decorrência: (i) da
transferência de saldos do longo para o curto prazo; e (ii) do aumento das despesas antecipadas
de comissões e suporte de assistência técnica de software e hardware.
Ativo não circulante
O ativo não circulante da Companhia aumentou R$ 166.242 mil, passando de R$ 285.218 mil em
31 de dezembro de 2020 para R$ 451.460 mil em 31 de março de 2021 devido principalmente ao
aumento da rubrica de imobilizado que reflete o aumento substancial de investimento em rede e
aquisições quando comparado ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020.
Impostos a recuperar
O saldo dos impostos a recuperar totalizou R$ 17.737 mil em 31 de março de 2021, representando
um aumento de R$ 6.179 mil ou 53%, se comparado ao total em 31 de dezembro de 2020, quando
correspondia a R$ 11.558 mil. Esse aumento ocorreu principalmente em decorrência do aumento
do ICMS CIAP (Controle do Crédito do ICMS do Ativo Permanente) das novas aquisições de itens
do imobilizado no trimestre.
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Imposto de renda e contribuição social diferido
O saldo do imposto de renda e contribuição social diferido totalizou R$ 33.523 mil em 31 de março
de 2021, versus R$ 0 (zero) em 31 de dezembro de 2020. Esse aumento ocorreu principalmente
em decorrência do registro do imposto de renda e contribuição social diferidos sobre a reserva
especial de ágio na incorporação reversa da Santo Cristo ocorrida em 31 de março de 2021.
Outros créditos
O saldo dos outros créditos totalizou R$ 501 mil em 31 de março de 2021, representando um
aumento de R$ 408 mil ou 439%, se comparado ao total em 31 de dezembro de 2020, quando
correspondia a R$ 93 mil. Esse aumento ocorreu principalmente em decorrência do registro das
garantias recebidas das contingências na aquisição da Netion ocorrida em 28 de fevereiro de 2021
Outros ativos
O saldo dos outros ativos totalizou R$ 4.232 mil em 31 de março de 2021, representando uma
redução de R$ 1.373 mil ou 24%, se comparado ao total em 31 de dezembro de 2020, quando
correspondia a R$ 5.605 mil. Essa redução ocorreu principalmente em decorrência da
transferência de saldos para o curto prazo.
Imobilizado
O saldo do imobilizado totalizou R$ 327.696 mil em 31 de março de 2021, representando um
aumento de R$ 107.882 mil ou 49,1%, se comparado ao total em 31 de dezembro de 2020, quando
correspondia a R$ 219.814 mil. Esse aumento ocorreu principalmente em decorrência do aumento
substancial de investimento em rede e aquisições.
Direito de uso
O saldo do direito de uso totalizou R$ 11.391 mil em 31 de março de 2021, representando um
aumento de R$ 3.120 mil ou 38%, se comparado ao total em 31 de dezembro de 2020, quando
correspondia a R$ 8.271 mil. Esse aumento ocorreu principalmente em decorrência dos novos
contratos de alugueis do 1º trimestre de 2021 e o reconhecimento dos contratos da Netion
adquirida em 28 de fevereiro de 2021.
Intangível
O saldo do intangível totalizou R$ 53.898 mil em 31 de março de 2021, representando um aumento
de R$ 16.495 mil ou 44%, se comparado ao total em 31 de dezembro de 2020, quando
correspondia a R$ 37.403 mil. Esse aumento ocorreu principalmente em decorrência da
contabilização do ágio referente à aquisição da controlada Netion.
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Em 31 de março de 2021 o total do passivo da Companhia apresentou um crescimento de 83%, ou R$
241.493 mil, em relação a 31 de dezembro de 2020.
Passivo circulante
O passivo circulante da Companhia aumentou R$ 37.012 mil, passando de R$ 101.186 mil em 31
de dezembro de 2020 para R$ 138.198 mil em 31 de março de 2021. Essa variação deu-se em
principalmente em decorrência do aumento da rubrica de fornecedores.
Fornecedores
O saldo de fornecedores totalizou R$ 69.851 mil em 31 de março de 2021, representando um
aumento de R$ 26.612 mil ou 62%, se comparado ao total em 31 de dezembro de 2020, quando
correspondia a R$ 43.239 mil. Esse aumento ocorreu principalmente em decorrência do plano de
Investimento da companhia e aumento de prazo de pagamento com os fornecedores.
Empréstimos e financiamentos
O saldo de empréstimos e financiamentos totalizou R$ 27.598 mil em 31 de março de 2021,
representando uma redução de R$ 2.372 mil ou 8%, se comparado ao total em 31 de dezembro
de 2020, quando correspondia a R$ 29.970 mil. Essa redução ocorreu principalmente em
decorrência do alongamento da dívida (transferência para o longo prazo) e da liquidação de
empréstimos e financiamentos durante o período.
Obrigações sociais e trabalhistas
O saldo de obrigações sociais e trabalhistas totalizou R$ 10.120 mil em 31 de março de 2021,
representando um aumento de R$ 2.423 mil ou 31%, se comparado ao total em 31 de dezembro
de 2020, quando correspondia a R$ 7.697 mil. Esse aumento ocorreu principalmente em
decorrência do registro dos saldos da aquisição Netion em 28 de fevereiro de 2021 e suas
movimentações até 31 de março de 2021.
Obrigações tributárias
O saldo de obrigações tributárias totalizou R$ 17.892 mil em 31 de março de 2021, representando
um aumento de R$ 7.146 mil ou 66%, se comparado ao total em 31 de dezembro de 2020, quando
correspondia a R$ 10.746 mil. Esse aumento ocorreu principalmente em decorrência do aumento
do saldo de impostos a pagar sobre sobre o faturamento e registro dos saldos contábeis de tributos
da controlada Netion, adquirida em 28 de fevereiro de 2021.
Parcelamentos de tributos
O saldo de parcelamentos de tributos totalizou R$ 3.753 mil em 31 de março de 2021, versus 0
(zero) em 31 de dezembro de 2020. Esse aumento ocorreu principalmente em decorrência do
registro de saldo da controlada Netion adquirida em 28 de fevereiro de 2021 e suas
movimentações até 31 de março de 2021.
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Imposto de renda e contribuição social
O saldo do imposto de renda e contribuição social totalizou R$ 3.501 mil em 31 de março de 2021,
representando um aumento de R$ 1.069 mil ou 44%, se comparado ao total em 31 de dezembro
de 2020, quando correspondia a R$ 2.432 mil. Esse aumento ocorreu principalmente em
decorrência do registro de IRPJ/CSLL trimestral a pagar.
Passivo de arrendamento
O saldo do passivo de arrendamento totalizou R$ 1.461 mil em 31 de março de 2021,
representando um aumento de R$ 487 mil ou 50%, se comparado ao total em 31 de dezembro de
2020, quando correspondia a R$ 974 mil. Esse aumento ocorreu principalmente em decorrência
da contabilização dos saldos referentes à aquisição da controlada Netion e registro de novos
contratos da Desktop.
Outras obrigações
O saldo de outras obrigações totalizou R$ 2.896 mil em 31 de março de 2021, representando uma
redução de R$ 2.106 mil ou 42%, se comparado ao total em 31 de dezembro de 2020, quando
correspondia a R$ 5.002 mil. Essa redução ocorreu principalmente em decorrência do pagamento
da segunda parcela de aquisição ao antigo acionista da controlada ISSO.
Passivo não circulante
O passivo não circulante da Companhia aumentou R$ 204.481 mil, passando de R$ 188.169 mil
em 31 de dezembro de 2020 para R$ 392.650 mil em 31 de março de 2021. Essa variação deuse, principalmente, em função da captação de debentures em março de 2021 para fazer frente a
necessidade de investimento da Companhia ao longo de 2021.
Fornecedores – partes relacionadas
O saldo de fornecedores totalizou R$ 8.754 mil em 31 de março de 2021, representando um
aumento de R$ 2.150 mil ou 33%, se comparado ao total em 31 de dezembro de 2020, quando
correspondia a R$ 6.604 mil. Esse aumento ocorreu principalmente em decorrência do
reconhecimento das parcelas da aquisição da controlada Netion, ocorrida em 28 de fevereiro de
2021.
Debêntures
O saldo das debêntures totalizou R$ 191.498 mil em 31 de março de 2021, verus 0 (zero) em
31 de dezembro de 2020. Esse aumento ocorreu devido à captação de debentures em março de
2021 para fazer frente à necessidade de investimento da Companhia ao longo do ano.
Parcelamento de tributos
O saldo de parcelamento de tributos totalizou R$ 11.320 mil em 31 de março de 2021, verus 0 (zero)
em 31 de dezembro de 2020. Esse aumento ocorreu principalmente em decorrência registro do
saldo de impostos parcelados da controlada Netion adquirida em 28 de fevereiro de 2021.
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Passivo de arrendamento
O saldo do passivo de arrendamento totalizou R$ 10.852 mil em 31 de março de 2021,
representando um aumento de R$ 2.842 mil ou 35%, se comparado ao total em 31 de dezembro
de 2020, quando correspondia a R$ 8.010 mil. Esse aumento ocorreu principalmente em
decorrência: (i) dos novos contratos de aluguéis do 1º trimestre de 2021; e (ii) do reconhecimento
dos contratos da controlada Netion, adquirida em 28 de fevereiro de 2021.
Patrimônio líquido
O patrimônio líquido da Companhia aumentou R$ 66.986 mil, passando de R$ 115.223 mil em 31
de dezembro de 2020 para R$ 182.209 mil em 31 de março de 2021, principalmente em função
das incorporações das holdings DSN, Santo Cristo e Deodoro.
&203$5$d2'2%$/$1d23$75,021,$/'$&203$1+,$(0'('(=(0%52'(
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A tabela a seguir apresenta os componentes do balanço patrimonial consolidado em 31 de
dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2019.
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Em 31 de dezembro de 2020, o total do ativo da Companhia apresentou um crescimento de 221%,
ou R$ 278.458, mil em relação a 31 de dezembro de 2019.
Ativo circulante
O ativo circulante da Companhia teve um aumento de R$ 80.830 mil, passando de R$ 38.530 mil
em 31 de dezembro de 2019 para R$ 119.360 mil em 31 de dezembro de 2020.
Esse aumento ocorreu principalmente em virtude do aumento na posição de caixa e equivalentes
de caixa e aplicações financeiras que por sua vez demonstram o crescimento de receita
sustentável da Companhia e a manutenção de margens estáveis entre os períodos mencionados.
Caixa e equivalentes de caixa
O saldo de caixa e equivalentes de caixa totalizou R$ 54.941 mil em 31 de dezembro de 2020,
representando um aumento de R$ 46.381 mil ou 542%, se comparado ao total em 31 de dezembro
de 2019, quando correspondia a R$ 8.560 mil. Esse aumento ocorreu em decorrência: (i) do
crescimento de receita; (ii) das captações de empréstimos e financiamentos ocorridas no
exercício; e (ii) dos saldos bancários das controladas adquiridas entre os períodos mencionados.
Aplicações financeiras
O saldo de aplicações financeiras totalizou R$ 24.835 mil em 31 de dezembro de 2020,
representando um aumento de R$ 21.233 mil ou 589%, se comparado ao total em 31 de dezembro
de 2019, quando correspondia a R$ 3.602 mil. Esse aumento ocorreu principalmente em
decorrência: (i) do crescimento de receita; e (ii) dos valores correspondentes à garantia de
captações de empréstimos e financialmento, ocorridas no exercício mencionado.
Contas a receber clientes
O saldo do Contas a Receber Clientes totalizou R$ 29.254 mil em 31 de dezembro de 2020,
representando um aumento de R$ 9.697 mil ou 50%, se comparado ao total em 31 de dezembro
de 2019, quando correspondia a R$ 19.557 mil. Esse aumento ocorreu principalmente em
decorrência do crescimento de receita da Companhia.
Impostos a recuperar
O saldo dos impostos a recuperar totalizou R$ 6.208 mil em 31 de dezembro de 2020,
representando um aumento de R$ 1.872 mil ou 43%, se comparado ao total em 31 de dezembro
de 2019, quando correspondia a R$ 4.336 mil. Esse aumento ocorreu principalmente em
decorrência: do aumento do crédito de ICMS ( no montante de R$ 4.264 mil), e da diminuição de
créditos compensados (no montante de R$ 2.392 mil).
Imposto de renda e contribuição social
O saldo do Imposto de renda e contribuição social totalizou R$ 2.053 mil em 31 de dezembro de
2020, representando uma redução de R$ 103 mil ou 5%, se comparado ao total em 31 de
dezembro de 2019, quando correspondia a R$ 1.950 mil. Essa redução ocorreu principalmente
em decorrência da realização de impostos a compensar na apuração anual do Impostos de renda
e da Contirbuição Social. (IR sobre aplicações financeiras e outros).
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Outros ativos
O saldo dos outros ativos totalizou R$ 2.069 mil em 31 de dezembro de 2020, representando um
aumento de R$ 1.544 mil ou 294%, se comparado ao total em 31 de dezembro de 2019, quando
correspondia a R$ 525 mil. Esse aumento ocorreu principalmente em decorrência: (I) das
variações das contas de adiantamentos salariais, 13º salário, férias, despesas antecipadas; e (ii)
do registro dos saldos contábeis referente à aquisição da controlada Netell, em 30 de novembro
de 2020.
Ativo não circulante
O ativo não circulante da Companhia aumentou R$ 197.628 mil, ou 226%, passando de R$ 87.590
mil em 31 de dezembro de 2019 para R$ 285.218 mil em 31 de dezembro de 2020, em função do
alto investimento em rede realizado pela Companhia ao longo de 2020 e que impactou
significativamente a rubrica de imobilizado.
Aplicações financeiras (não circulante)
O saldo de aplicações financeiras (não circulante) totalizou R$ 1.876 mil em 31 de dezembro de
2020, representando um aumento de R$ 127 mil ou 7,3%, se comparado ao total em 31 de
dezembro de 2019, quando correspondia a R$ 1.749 mil. Esse aumento ocorreu principalmente
em decorrência do crescimento de receita da Companhia.
Depósitos judiciais
O saldo dos depósitos judiciais totalizou R$ 598 mil em 31 de dezembro de 2020, representando
um aumento de R$ 24 mil ou 4%, se comparado ao total em 31 de dezembro de 2019, quando
correspondia a R$ 574 mil. Esse aumento ocorreu principalmente em decorrência: (I) de novos
depósitos ao INSS; e (ii) do registro dos saldos contábeis referente à aquisição da controlada
Netell, em 30 de novembro de 2020.
Impostos a recuperar
O saldo dos impostos a recuperar totalizou R$ 11.558 mil em 31 de dezembro de 2020,
representando um aumento de R$ 5.602 mil ou 94%, se comparado ao total em 31 de dezembro
de 2019, quando correspondia a R$ 5.956 mil. Esse aumento ocorreu principalmente em
decorrência do aumento do ICMS CIAP (Controle do Crédito do ICMS do Ativo Permanente) das
novas aquisições de itens do imobilizado no ano.
Outros ativos
O saldo dos outros ativos totalizou R$ 5.605 mil em 31 de dezembro de 2020, representando uma
redução de R$ 3.001 mil ou 115%, se comparado ao total em 31 de dezembro de 2019, quando
correspondia a R$ 2.604 mil. Essa redução ocorreu principalmente em decorrência ao aumento
do saldo da conta de despesas com comissões.
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Imobilizado
O saldo do imobilizado totalizou R$ 219.814 mil em 31 de dezembro de 2020, representando um
aumento de R$ 157.433 mil ou 252%, se comparado ao total em 31 de dezembro de 2019, quando
correspondia a R$ 62.381 mil. Esse aumento ocorreu principalmente em decorrência do alto
investimento em rede realizado pela Companhia ao longo de 2020.
Direito de uso
O saldo do direito de uso totalizou R$ 8.271 mil em 31 de dezembro de 2020, representando um
aumento de R$ 4.109 mil ou 99%, se comparado ao total em 31 de dezembro de 2019, quando
correspondia a R$ 4.162 mil. Esse aumento ocorreu principalmente em decorrência dos novos
contratos de aluguéis de 2020 e do reconhecimento dos contratos das controladas ISSO e Netell,
adquiridas durante 2020.
Intangível
O saldo do intangível totalizou R$ 37.403 mil em 31 de dezembro de 2020, representando um
aumento de R$ 28.308 mil ou 311%, se comparado ao total em 31 de dezembro de 2019, quando
correspondia a R$ 9.095 mil. Esse aumento ocorreu principalmente em decorrência da
contabilização do ágio referente à aquisição das controladas Netell e ISSO.
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Em 31 de dezembro de 2020 o total do passivo da companhia apresentou um crescimento de
363%, ou R$ 226.836 mil, em relação a 31 de dezembro de 2019.
Passivo circulante
O passivo circulante da Companhia aumentou 130%, ou R$ 57.776 mil, passando de R$ 43.410
mil em 31 de dezembro de 2019 para R$ 101.186 mil em 31 de dezembro de 2020. Essa variação
deu-se em decorrência do aumento no saldo de fornecedores em R$ 32.425 mil (300% em relação
a 2019) e pelo aumento na rubrica de empréstimos no valor de R$ 9.204 mil.
Fornecedores
O saldo de fornecedores totalizou R$ 43.239 mil em 31 de dezembro de 2020, representando um
aumento de R$ 32.425 mil ou 300%, se comparado ao total em 31 de dezembro de 2019, quando
correspondia a R$ 10.814 mil. Esse aumento ocorreu principalmente em decorrência do plano de
expansão da companhia, o aumento está concentrado em fornecedores de produtos para
aplicação na rede e instalação de clientes.
Empréstimos e financiamentos
O saldo de empréstimos e financiamentos totalizou R$ 29.970 mil em 31 de dezembro de 2020,
representando um aumento de R$ 9.204 mil ou 44%, se comparado ao total em 31 de dezembro
de 2019, quando correspondia a R$ 20.766 mil. Esse aumento ocorreu principalmente em
decorrência da captação junto as instituições bancárias Itaú, Votorantim, Santander e BBM.
Obrigações sociais e trabalhistas
O saldo de obrigações sociais e trabalhistas totalizou R$ 7.697 mil em 31 de dezembro de 2020,
representando um aumento de R$ 5.777 mil ou 301%, se comparado ao total em 31 de dezembro
de 2019, quando correspondia a R$ 1.920 mil. Esse aumento ocorreu principalmente devido aos
seguintes fatores: (i) com o plano de expansão da companhia, a quantidade de colaboradores
dobrou na relação ano a ano; e (ii) registro dos saldos contábeis da controlada Netell.
Obrigações tributárias
O saldo de obrigações tributárias totalizou R$ 10.746 mil em 31 de dezembro de 2020,
representando um aumento de R$ 4.482 mil ou 72%, se comparado ao total em 31 de dezembro
de 2019, quando correspondia a R$ 6.264 mil. Essa variação ocorreu principalmente em
decorrência do aumento de impostos incidentes sobre a receita (a qual foi maior em relação ao
ano anterior).
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Imposto de renda e contribuição social
O saldo do imposto de renda e contribuição social totalizou R$ 2.432 mil em 31 de dezembro de
2020, representando um aumento de R$ 1.720 mil ou 242%, se comparado ao total em 31 de
dezembro de 2019, quando correspondia a R$ 712 mil. Esse aumento ocorreu principalmente em
decorrência da provisão de IRPJ/CSLL devido ao aumento do resultado da companhia no ano.
Passivo de arrendamento
O saldo do passivo de arrendamento totalizou R$ 974 mil em 31 de dezembro de 2020,
representando um aumento de R$ 517 mil ou 113%, se comparado ao total em 31 de dezembro
de 2019, quando correspondia a R$ 457 mil. Esse aumento ocorreu principalmente em
decorrência dos novos contratos de aluguéis e do reconhecimento dos contratos das controladas
ISSO e Netell, adquiridas durante 2020.
Outras obrigações
O saldo de outras obrigações totalizou R$ 5.002 mil em 31 de dezembro de 2020, representando
um aumento de R$ 4.187 mil ou 514%, se comparado ao total em 31 de dezembro de 2019,
quando correspondia a R$ 815 mil. Esse aumento ocorreu principalmente em decorrência do
registro do valor a pagar ao antigo acionista pela aquisição da Isso.

Passivo não circulante
O passivo não circulante da Companhia aumentou 885%, ou R$ 169.060 mil, passando de R$
19.109 mil em 31 de dezembro de 2019 para R$ 188.169 mil em 31 de dezembro de 2020. Essa
variação deu- se principalmente em decorrência das captações em empréstimos e financiamentos
realizadas em ao longo de 2020.
Fornecedores – partes relacionadas
O saldo de fornecedores – partes relacionadas totalizou R$ 6.604 mil em 31 de dezembro de 2020,
versus 0 (zero) em 31 de dezembro de 2019. Esse aumento ocorreu principalmente em
decorrência registro do valor a pagar pelas aquisições ocorridas.
Empréstimos e financiamentos
O saldo de empréstimos e financiamentos totalizou R$ 171.949 mil em 31 de dezembro de 2020,
representando um aumento de R$ 156.877 mil ou 1.041%, se comparado ao total em 31 de
dezembro de 2019, quando correspondia a R$ 15.072 mil. Esse aumento ocorreu principalmente
em decorrência das captações em empréstimos e financiamentos realizadas em ao longo de 2020.
Imposto de renda e contribuição social diferidos
O saldo de imposto de renda e contribuição social diferidos totalizou R$ 1.258 mil em 31 de
dezembro de 2020, versus 0 (zero) em 31 de dezembro de 2019. Esse aumento ocorreu
principalmente em decorrência do IRPJ/CSLL da mais valia de intangíveis .
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Passivo de arrendamento
O saldo do passivo de arrendamento totalizou R$ 8.010 mil em 31 de dezembro de 2020,
representando um aumento de R$ 3.993 mil ou 99%, se comparado ao total em 31 de dezembro
de 2019, quando correspondia a R$ 4.017 mil. Esse aumento ocorreu principalmente em
decorrência dos novos contratos de aluguéis e o do reconhecimento dos saldos das controladas
ISSO e Netell, adquiridas durante 2020.
Provisões para contingências
O saldo de provisões para contingências totalizou R$ 348 mil em 31 de dezembro de 2020,
representando um aumento de R$ 328 mil ou 1.640%, se comparado ao total em 31 de dezembro
de 2019, quando correspondia a R$ 20 mil. Esse aumento ocorreu principalmente em decorrência
do registro de ações trabalhistas nas quais a Desktop foi responsável solidária ao pagamento da
indenização e das contingências trabalhistas da controlada Netell.

Patrimônio líquido
O patrimônio líquido da Companhia aumentou 81%, passando de R$ 63.601 mil em 31 de
dezembro de 2019 para R$ 115.223 mil em 31 de dezembro de 2020, representando um aumento
de R$ 51.622 mil, principalmente devido a geração de lucro líquido no ano fiscal de 2020.
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A tabela a seguir apresenta os componentes do balanço patrimonial consolidado em 31 de
dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2018.
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Em 31 de dezembro de 2019, o total do ativo da Companhia apresentou um crescimento de 69%,
ou R$ 51.695 mil, em relação a 31 de dezembro de 2018.
Ativo circulante
O ativo circulante da Companhia teve um aumento de R$ 18.311 mil, passando de R$ 20.219 mil
em 31 de dezembro de 2018 para R$ 38.530 mil em 31 de dezembro de 2019 em virtude do
aumento na posição de caixa e equivalentes de caixa e aplicações financeiras.
Caixa e equivalentes de caixa
O saldo de caixa e equivalentes de caixa totalizou R$ 8.560 mil em 31 de dezembro de 2019,
representando um aumento de R$ 4.380 mil ou 104,8%, se comparado ao total em 31 de
dezembro de 2018, quando correspondia a R$ 4.180 mil. Esse aumento ocorreu principalmente
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em decorrência do crescimento de receita da Companhia entre os períodos mencionados,
mantendo margens estáveis.
Aplicações financeiras
O saldo de aplicações financeiras totalizou R$ 3.602 mil em 31 de dezembro de 2019,
representando um aumento se comparado ao total em 31 de dezembro de 2018, quando
correspondia a 0 (zero). Esse aumento ocorreu principalmente em decorrência do crescimento de
receita da Companhia entre os períodos mencionados, mantendo margens estáveis.
Contas a receber clientes
O saldo do Contas a Receber Clientes totalizou R$ 19.557 mil em 31 de dezembro de 2019,
representando um aumento de R$ 6.162 mil ou 46%, se comparado ao total em 31 de dezembro
de 2018, quando correspondia a R$ 13.395 mil. Esse aumento ocorreu principalmente em
decorrência do crescimento de receita da Companhia.
Impostos a recuperar
O saldo dos impostos a recuperar totalizou R$ 4.336 mil em 31 de dezembro de 2019,
representando um aumento de R$ 3.529 mil ou 437%, se comparado ao total em 31 de dezembro
de 2018, quando correspondia a R$ 807 mil. Esse aumento ocorreu principalmente em
decorrência: (i) dos créditos de ICMS CIAP (Controle do Crédito do ICMS do Ativo Permanente)
sobre a compra de ativo imobilizado; e (ii) do reconhecimento de créditos fiscais levantados.
Imposto de renda e contribuição social
O saldo do Imposto de renda e contribuição social totalizou R$ 1.950 mil em 31 de dezembro de
2019, representando um aumento de R$ 367 mil ou 23%, se comparado ao total em 31 de
dezembro de 2018, quando correspondia a R$ 1.583 mil. Esse aumento ocorreu principalmente
em decorrência das antecipações de IRPJ/CSLL terem sido maior que o saldo a pagar.
Ativo não circulante
O ativo não circulante da Companhia aumentou R$ 33.384 mil, ou 62%, passando de R$ 54.206 mil em
31 de dezembro de 2018 para R$ 87.590 mil em 31 de dezembro de 2019 em função do alto
investimento em rede realizado pela Companhia ao longo de 2019 e que impactou
significativamente a rubrica de imobilizado.
Aplicações financeiras
O saldo de aplicações financeiras (não circulante) totalizou R$ 1.749 mil em 31 de dezembro de
2019, representando um aumento de R$ 386 mil ou 28,3%, se comparado ao total em 31 de
dezembro de 2018, quando correspondia a R$ 1.363 mil. Esse aumento ocorreu principalmente
em decorrência do crescimento de receita da Companhia.
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Impostos a recuperar
O saldo dos impostos a recuperar totalizou R$ 5.956 mil em 31 de dezembro de 2019,
representando um aumento de R$ 1.975 mil ou 50%, se comparado ao total em 31 de dezembro
de 2018, quando correspondia a R$ 3.981 mil. Esse aumento ocorreu principalmente em
decorrência ICMS CIAP sobre compra de ativo imobilizado.
Imposto de renda e contribuição social diferido
O saldo do imposto de renda e contribuição social diferido totalizou R$ 1.069 mil em 31 de
dezembro de 2019, representando uma redução de R$ 627 mil ou 37%, se comparado ao total
em 31 de dezembro de 2018, quando correspondia a R$ 1.696 mil. Essa redução ocorreu
principalmente em decorrência da variação das despesas temporárias.
Imobilizado
O saldo do imobilizado totalizou R$ 62.381 mil em 31 de dezembro de 2019, representando um
aumento de R$ 24.968 mil ou 67%, se comparado ao total em 31 de dezembro de 2018, quando
correspondia a R$ 37.413 mil. Esse aumento ocorreu principalmente em decorrência do alto
investimento em rede realizado pela Companhia ao longo de 2020.
Direito de uso
O saldo do direito de uso totalizou R$ 4.162 mil em 31 de dezembro de 2019, versus 0 (zero) em
31 de dezembro de 2018, devido à adoção inicial do IFRS16 (CPC06), em 2019.
Intangível
O saldo do intangível totalizou R$ 9.095 mil em 31 de dezembro de 2019, representando um
aumento de R$ 930 mil ou 11%, se comparado ao total em 31 de dezembro de 2018, quando
correspondia a R$ 8.165 mil. Esse aumento ocorreu principalmente em decorrência da aquisição
de software dos equipamento instalados em clientes.
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Em 31 de dezembro de 2019 o total do passivo da companhia apresentou um crescimento de
62%, ou R$ 24.018 mil, em relação a 31 de dezembro de 2018.
Passivo circulante
O passivo circulante da Companhia aumentou 90%, ou R$ 20.601 mil, passando de R$ 22.809
mil em 31 de dezembro de 2018 para R$ 43.410 mil em 31 de dezembro de 2019. Essa variação
deu-se em decorrência das rubricas de fornecedores (aumento de R$ 6.738 mil em relação a
2018) e empréstimos e financiamentos (aumento de R$ 8.416 mil em relação a 2018).
Fornecedores
O saldo de fornecedores totalizou R$ 10.814 mil em 31 de dezembro de 2019, representando um
aumento de R$ 6.738 mil ou 165%, se comparado ao total em 31 de dezembro de 2018, quando
correspondia a R$ 4.076 mil. Esse aumento ocorreu principalmente em decorrência do plano de
Investimento da companhia e aumento de prazo de pagamento com os fornecedores
Fornecedores – partes relacionadas
O saldo de fornecedores – partes relacionadas totalizou R$ 1.662 mil em 31 de dezembro de 2019,
representando um aumento de R$ 1.154 mil ou 227%, se comparado ao total em 31 de dezembro
de 2018, quando correspondia a R$ 508 mil. Esse aumento ocorreu principalmente em
decorrência dado o aumento dos contratos de alugueis.
Empréstimos e financiamentos
O saldo de empréstimos e financiamentos totalizou R$ 20.766 mil em 31 de dezembro de 2019,
representando um aumento de R$ 8.416 mil ou 68%, se comparado ao total em 31 de dezembro
de 2018, quando correspondia a R$ 12.350 mil. Esse aumento ocorreu principalmente em
decorrência da transferência do saldo do longo prazo para o curto prazo.
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Obrigações tributárias
O saldo de obrigações tributárias totalizou R$ 6.264 mil em 31 de dezembro de 2019, representando
um aumento de R$ 2.431 mil ou 63%, se comparado ao total em 31 de dezembro de 2018, quando
correspondia a R$ 3.833 mil. Essa variação ocorreu principalmente em decorrência do aumento de
impostos incidentes sobre a receita (a qual foi maior em relação ao ano anterior).
Passivo de arrendamento
O saldo de passivo de arrendamento totalizou R$ 457 mil em 31 de dezembro de 2019, versus
0 (zero) em 31 de dezembro de 2018, devido à adoção inicial do IFRS16 (CPC06), em 2019.
Passivo não circulante
O passivo não circulante da Companhia aumentou R$ 3.417 mil, ou 22%, passando de R$ 15.692
mil em 31 de dezembro de 2018 para R$ 19.109 mil em 31 de dezembro de 2019. Essa variação
deu-se, principalmente em função da rubrica passivo de arrendamento que aumentou R$ 4.017
mil em relação à 2018.
Passivo de arrendamento
O saldo de passivo de arrendamento totalizou R$ 4.017 mil em 31 de dezembro de 2019, versus
0 (zero) em 31 de dezembro de 2018, devido à adoção inicial do IFRS16 (CPC06), em 2019.
Provisões para contingências
O saldo de provisões para contingências totalizou R$ 20 mil em 31 de dezembro de 2019, versus
0 (zero) em 31 de dezembro de 2018. Esse aumento ocorreu principalmente em decorrência do
registro de ações trabalhistas nas quais a Desktop foi responsável solidária.
Patrimônio líquido
O patrimônio líquido da Companhia aumentou 77%, passando de R$ 35.924 mil em 31 de
dezembro de 2018 para R$ 63.601 mil em 31 de dezembro de 2019, representando um aumento
de R$ 27.677 mil principalmente devido a geração de lucro líquido no ano fiscal de 2019.
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No período de três meses findo em 31 de março de 2021, o caixa líquido proveniente das
atividades operacionais foi de R$ 70.880 mil, um aumento de R$ 55.981 mil com relação ao caixa
de R$ 14.899 mil do mesmo período de 2020, devido ao aumento substancial das vendas, e a
variação positiva de decorrente de renegociações com fornecedores.
Em 31 de dezembro de 2020, o caixa líquido proveniente das atividades operacionais foi de
R$ 89.797 mil, um aumento de R$ 54.707 mil quando comparado ao montante de R$ 35.090 mil do
exercício anterior, devido ao aumento substancial das vendas em 2020 quando comparado à 2019.
Em 31 de dezembro de 2019, o caixa líquido proveniente das atividades operacionais foi de
R$ 35.090 mil, um aumento de R$ 28.497 mil comparado ao montante de R$ 6.593 mil do exercício
anterior, devido ao aumento das vendas em 2019 quando comparado à 2018.
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No período findo em 31 de março de 2021, o caixa líquido aplicado nas atividades de investimento
foi de R$ 204.309 mil, um aumento de R$ 184.743 mil em relação a R$ 19.566 mil investidos no
período anterior, devido, substancialmente, ao agressivo plano de expansão territorial da rede da
Companhia sem a limitação de uso de recursos que existia no mesmo período em 2020. Soma-se
ao investimento em rede, o investimento necessário para ativação de clientes.
Em 31 de dezembro de 2020, o caixa líquido aplicado nas atividades de investimento foi de
R$ 230.821 mil, um aumento de R$ 189.727 mil quando comparado com o montante de R$ 41.093
mil do exercício anterior, devido substancialmente ao início de um agressivo plano de expansão
territorial da rede da Companhia e ativação de novos clientes, contando com recursos de
financiamento e suporte do novo sócio H.I.G. Capital.
Em 31 de dezembro de 2019, o caixa líquido aplicado nas atividades de investimento foi de
R$ 41.093mil, um aumento de R$ 10.970 mil comparado com R$ 30.123 mil do exercício anterior
devido ao investimento em rede para expansão territorial da Companhia e ativação de clientes.
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No período findo em 31 de março de 2021, o caixa líquido gerado pelas atividades de
financiamento foi de R$ 186.248 mil, um aumento de R$ 186.770 mil comparado ao caixa utilizado
de R$ 522 mil do período anterior, reflexo das captações de empréstimos e financiamentos
realizadas ao no 2º semestre de 2020 e março de 2021.
Em 31 de dezembro de 2020, o caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento foi de
R$ 187.404 mil, um aumento de R$ 177.021 mil comparado com R$ 10.383 mil do período anterior
devido, substancialmente, a captação de empréstimos e financiamentos ao longo de 2020.
Em 31 de dezembro de 2019, o caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento foi de
R$ 10.383 mil, uma redução de R$ 15.444 mil comparado com R$ 25.827 mil do período anterior
devido, substancialmente ao aumento de pagamentos de empréstimos e financiamentos para
financiar despesas, custos e investimento recorrentes da Companhia em 2019.
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10.2 - Resultado operacional e financeiro
Os diretores devem comentar
a.

Resultados das operações do emissor, em especial:

i.

Descrição de quaisquer componentes importantes da receita

Entendemos que a base de sustentação das receitas da Companhia, consequentemente de suas
operações, no período de três meses findo em 31 de março de 2021 e nos exercícios sociais findos em
31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018 é composta de receitas de serviços de telecomunicações. Os
diretores da Companhia entendem que a receita líquida de serviços da Companhia é diretamente afetada
por inúmeros fatores, inclusive: (a) satisfação dos clientes com os serviços prestados pela Companhia;
(b) competição com outras companhias do setor; (c) legislação tributária sobre prestação de serviços.
ii.

Fatores que afetam materialmente os resultados operacionais.

Os resultados das operações da Companhia foram e continuarão a ser influenciadas pela estratégia de
expansão territorial tanto orgânica quanto inorgânica e captura crescente de novos clientes. Sendo a
estratégia bem-sucedida, os resultados operacionais serão impactados pelo aumento de vendas
compensados parcialmente pelo aumento de custos e despesas operacionais para suportar a operação.
b.

Variações das receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de câmbio, inflação,

alterações de volumes e introdução de novos produtos e serviços
A receita da Companhia não é diretamente impactada por variações nos preços, taxas de câmbio e
inflação. Não obstante, no período de três meses findo em 31 de março de 2021 e nos três últimos
exercícios sociais, a Companhia aumentou o volume de vendas de serviços e como consequência
aumentou significativamente sua receita bruta, ano após ano.
c.

Impacto da inflação, da variação de preços dos principais insumos e produtos, do câmbio

e da taxa de juros no resultado operacional e no resultado financeiro do emissor
Nossos negócios são afetados pelas condições econômicas gerais no Brasil ainda que se trate de um
serviço essencial para a população. Alterações nas taxas de juros de longo e curto prazo e taxa de
desemprego poderão reduzir a disponibilidade de renda e poder de compra do nosso público alvo,
afetando nossa capacidade de continuar crescendo a base de assinantes.
A inflação pode impactar o resultado operacional da Companhia em linhas como despesas, salários,
contratos de aluguéis, que em sua maioria são reajustados anualmente por meio de índices como IGP-M
e IPCA. Um aumento na taxa de inflação associado a condições econômicas adversas no Brasil pode
afetar o resultado operacional da Companhia.
O risco cambial está relacionado, basicamente, a importação de equipamentos. Ainda que o percentual
de equipamentos com exposição cambial seja baixo para a operação, oscilações no câmbio podem afetar
os custos de nossos fornecedores e, portanto, o resultado operacional da Companhia.
Finalmente, a taxa de juros da economia tem influência nos nossos resultados. Um aumento na taxa de
juros poderia desaquecer o mercado como um todo, afetando as nossas receitas com prestação de
serviços. Por outro lado, uma redução nos juros básicos da economia estimularia o consumo e reduziria
nossas despesas de intermediação financeiro e juros de empréstimos bancários.
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10.3 - Eventos com efeitos relevantes, ocorridos e esperados, nas demonstrações financeiras
Os diretores devem comentar os efeitos relevantes que os eventos abaixo tenham causado ou
se espera que venham a causar nas demonstrações financeiras do emissor e em seus
resultados:
a.

Introdução ou alienação de segmento operacional

Não houve nos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018, a introdução ou
alienação de qualquer segmento operacional da Companhia que se caracterize como alienação ou
introdução de unidade geradora de caixa.
b.

Constituição, aquisição ou alienação de participação societária

Todas as informações sobre constituição, aquisição ou alienação de participação societária envolvendo
a Companhia e sociedades de seu grupo econômico já foram disponibilizadas no item 6.3 e 15.7 deste
Formulário de Referência. Durante o período de três meses findo em 31 de março de 2021, a
Companhia realizou a aquisição da empresa Netion Soluções em Internet Via Rádio S.A., no exercício
social de 2020 adquiriu as empresas ISSO Internet e Telecomunicações Ltda. e Netell Internet S.A. e
no exercício social de 2019 adquiriu a carteira de clientes e infraestrutura de rede da Infohelp. As 4
aquisições nesse período mantêm operações similares às da Companhia, operam no Estado de São
Paulo e complementam a estratégia da Companhia de crescimento integrado seja através de
crescimento orgânico ou aquisições estratégicas.
c.

Eventos ou operações não usuais

Não houve, durante os exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018, tampouco
no período de três meses findo em 31 de março de 2021, quaisquer eventos ou operações não usuais
com relação à Companhia ou suas atividades que tenham causado ou se espera que venham causar
efeito relevante nas demonstrações financeiras ou resultados da Companhia.
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10.4 - Mudanças significativas nas práticas contábeis – Ressalvas e ênfase no parecer do auditor
Os diretores devem comentar
a.

Mudanças significativas nas práticas contábeis

Adoção do IFRS16 que foi emitida em janeiro de 2016 em substituição à versão anterior da referida
norma (CPC 06 (R1), equivalente à norma internacional IAS 17). O CPC 06 (R2) estabelece os
princípios para o reconhecimento, mensuração, apresentação e divulgação de operações de
arrendamento mercantil e exige que os arrendatários contabilizem todos os arrendamentos conforme
um único modelo de balanço patrimonial, similar à contabilização de arrendamentos financeiros nos
moldes do CPC 06 (R1).
O Grupo aplicou o CPC 06(R2) /IFRS 16 pela primeira vez em 1º de janeiro de 2019, utilizando a
abordagem retrospectiva modificada e, portanto, as informações comparativas não foram
reapresentadas e continuam a ser apresentadas conforme o CPC 06(R1) /IAS 17 e ICPC 03/IFRIC 4.
b.

Efeitos significativos das alterações em práticas contábeis

A Companhia aplicou o CPC 06 (R2) / IFRS 16 usando o método retrospectivo modificado de adoção,
com a data de aplicação inicial de 1º de janeiro de 2019. A Companhia optou por utilizar o expediente
prático de transição para não reavaliar se um contrato é ou contém um arrendamento em 1º de janeiro
de 2019. Em vez disso, a Companhia aplicou a norma somente a contratos que foram previamente
identificados como arrendamentos, aplicando-se a versão anterior da norma na data da aplicação
inicial.
Além disso, a amortização dos ativos de direito de uso e o reconhecimento de custos de juros sobre a
obrigação de arrendamento nas demonstrações do resultado substituíram os valores reconhecidos
como despesas operacionais de locação de acordo com a norma de arrendamento vigente
anteriormente. A classificação dos pagamentos de arrendamentos na demonstração dos fluxos de caixa
também foi afetada pelos requisitos da nova norma de arrendamento.
Efeitos do IFRS 16 em 1º de janeiro de 2019
Ativo de direito de uso
Consolidado
3.077

Adoção inicial
Passivo de arrendamento

Consolidado
5.326
(2.249)
3.077

Valor a pagar de arrendamento mercantil na adoção
(-) Ajuste a valor presente

c.

Ressalvas e ênfases presentes no parecer do auditor

Os relatórios dos auditores independentes sobre as informações financeiras intermediárias individuais
consolidadas auditadas relativas ao período de três meses findos em 31 de março de 2021, e sobre as
demonstrações financeiras individuais e consolidadas dos últimos três exercícios sociais da Companhia
foram emitidos sem ressalvas.
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10.5 - Políticas Contábeis Críticas
As políticas contábeis estão descritas nas Notas Explicativas 2, 3 e 4 das Demonstrações Financeiras
Individuais e Consolidadas em 31 de dezembro de 2020, 2019, e 2018.
As demonstrações financeiras, individuais e consolidadas, da Companhia foram elaboradas com base
em diversas bases de avaliação utilizadas nas estimativas contábeis. As estimativas contábeis
envolvidas na preparação das demonstrações financeiras foram baseadas em fatores objetivos e
subjetivos, com base no julgamento da Administração para determinação do valor adequado a ser
registrado nas demonstrações financeiras.
Os Diretores da Companhia informam que mantém a prática da revisão de suas políticas contábeis e
de avaliação de suas estimativas, em consonância com as principais práticas contábeis adotadas no
Brasil, compreendendo as incluídas na legislação societária, nos pronunciamentos técnicos e
orientações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, International Financial
Reporting Standards (“IFRS”), e aprovada pela CVM.
Portanto, informam que a preparação das informações contábeis intermediárias e das demonstrações
contábeis requer o uso de estimativas contábeis e também o exercício de julgamento por parte da
Administração no processo de aplicação das políticas contábeis da Companhia. Estas estimativas são
baseadas no melhor conhecimento existente em cada exercício e potenciais alterações nos fatos e
circunstâncias podem conduzir a revisão das estimativas, pelo que os resultados reais futuros poderão
divergir dos estimados.
As políticas contábeis que são fundamentais para entender a posição financeira e os resultados das
operações. A fim de oferecer uma compreensão de como a administração forma seus entendimentos,
identificamos as seguintes políticas contábeis críticas.
Combinações de negócios: Combinações de negócio são registradas utilizando o método de
aquisição quando o conjunto de atividades e ativos adquiridos atende à definição de um negócio e o
controle é transferido para o Grupo. Ao determinar se um conjunto de atividades e ativos é um negócio,
o Grupo avalia se o conjunto de ativos e atividades adquiridos inclui, no mínimo, um input e um processo
substantivo que juntos contribuam, significativamente, para a capacidade de gerar output.
O Grupo tem a opção de aplicar um "teste de concentração" que permite uma avaliação simplificada se
um conjunto de atividades e ativos adquiridos não é um negócio. O teste de concentração opcional é
atendido se, substancialmente, todo o valor justo dos ativos brutos adquiridos estiver concentrado em
um único ativo identificável ou grupo de ativos identificáveis similares.
A contraprestação transferida é geralmente mensurada ao valor justo, assim como os ativos líquidos
identificáveis adquiridos. Qualquer ágio que surja na transação é testado anualmente para avaliação
de perda por redução ao valor recuperável. Ganhos em uma compra vantajosa são reconhecidos
imediatamente no resultado. Os custos da transação são registrados no resultado conforme incorridos,
exceto os custos relacionados à emissão de instrumentos de dívida ou patrimônio.
Qualquer contraprestação transferida não inclui montantes referentes ao pagamento de relações
preexistentes. Esses montantes são geralmente reconhecidos no resultado do exercício.
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Qualquer contraprestação contingente a pagar é mensurada pelo seu valor justo na data de aquisição.
Se a contraprestação contingente é classificada como instrumento patrimonial, então ela não é
remensurada e a liquidação é registrada dentro do patrimônio líquido. As demais contraprestações
contingentes são remensuradas ao valor justo em cada data de relatório e as alterações subsequentes
ao valor justo são registradas no resultado do exercício.
Perda por redução ao valor recuperável de ativos não financeiros: Uma perda por redução ao valor
recuperável existe quando o valor contábil de um ativo ou unidade geradora de caixa excede o seu
valor recuperável, o qual é o maior entre o valor justo menos custos de venda ou o seu valor em uso.
O cálculo do valor justo menos custos de vendas é baseado em informações disponíveis de transações
de venda de ativos similares ou preços de mercado menos custos adicionais para descartar o ativo. O
cálculo do valor em uso é baseado no modelo de fluxo de caixa descontado. Os fluxos de caixa derivam
do orçamento e não incluem atividades de reorganização com as quais a Companhia ainda não tenha
se comprometido ou investimentos futuros significativos que melhorarão a base de ativos da unidade
geradora de caixa objeto de teste. O valor recuperável é sensível à taxa de desconto utilizada no método
de fluxo de caixa descontado, bem como os recebimentos de caixa futuros esperados e à taxa de
crescimento utilizada para fins de extrapolação.
Em cada data de reporte, o Grupo revisa os valores contábeis de seus ativos não financeiros para
apurar se há indicação de perda ao valor recuperável. Caso ocorra alguma indicação, o valor
recuperável do ativo é estimado. No caso do ágio, o valor recuperável é testado anualmente.
Para testes de redução ao valor recuperável, os ativos são agrupados em Unidades Geradoras de
Caixa (“UGC”), ou seja, no menor grupo possível de ativos que gera entradas de caixa pelo seu uso
contínuo, entradas essas que são em grande parte independentes das entradas de caixa de outros
ativos ou UGCs. O ágio de combinações de negócios é alocado às UGCs ou grupos de UGCs que se
espera que irão se beneficiar das sinergias da combinação.
O valor recuperável de um ativo ou UGC é o maior entre o seu valor em uso e o seu valor justo menos
custos para vender. O valor em uso é baseado em fluxos de caixa futuros estimados, descontados a
valor presente usando uma taxa de desconto antes dos impostos que reflita as avaliações atuais de
mercado do valor do dinheiro no tempo e os riscos específicos do ativo ou da UGC.
Uma perda por redução ao valor recuperável é reconhecida se o valor contábil do ativo ou UGC exceder
o seu valor recuperável.
Perdas por redução ao valor recuperável são reconhecidas no resultado. Perdas reconhecidas
referentes às UGCs são inicialmente alocadas para redução de qualquer ágio alocado a esta UGC (ou
grupo de UGCs), e então para redução do valor contábil dos outros ativos da UGC (ou grupo de UGCs)
de forma pro rata.
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Uma perda por redução ao valor recuperável relacionada ao ágio não é revertida. Quanto aos demais
ativos, as perdas por redução ao valor recuperável são revertidas somente na extensão em que o novo
valor contábil do ativo não exceda o valor contábil que teria sido apurado, líquido de depreciação ou
amortização, caso a perda de valor não tivesse sido reconhecida.
Valor justo de instrumentos financeiros: Quando o valor justo de ativos e passivos financeiros
apresentados no balanço patrimonial não puder ser obtido de mercados ativos, é determinado utilizando
técnicas de avaliação, incluindo o método de fluxo de caixa descontado. Os dados para esses métodos
se baseiam naqueles praticados no mercado, quando possível, contudo, quando isso não for viável, um
determinado nível de julgamento é requerido para estabelecer o valor justo. O julgamento inclui
considerações sobre os dados utilizados como, por exemplo, risco de liquidez, risco de crédito e
volatilidade. Mudanças nas premissas sobre esses fatores poderiam afetar o valor justo apresentado
dos instrumentos financeiros.
Perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa: A provisão para perdas de crédito esperadas
foi reconhecida como redução das contas a receber com base em análise da natureza das contas a
receber envolvidas, considerando a antiguidade dos valores a receber, cenário econômico e riscos
envolvidos em cada situação cujo montante é considerado pela Administração como suficiente para
cobrir eventuais perdas e considera principalmente a inadimplência esperada.
Provisões para contingências: A Companhia reconhece provisão para causas cíveis, tributárias
trabalhistas. A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a
hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua
relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos. As provisões são
revisadas e ajustadas para levar em conta alterações nas circunstâncias, tais como prazo de prescrição
aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposições adicionais identificadas com base em novos
assuntos ou decisões de tribunais.
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10.6 - Itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras
a.

Os ativos e passivos detidos pelo emissor, direta ou indiretamente, que não aparecem

no seu balanço patrimonial (off-balance sheet items)
i.

Arrendamentos mercantis operacionais, ativos e passivos

Não há arrendamentos mercantis operacionais, ativos ou passivos, não evidenciados nos balanços
patrimoniais da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 e ao
período de três meses findo em 31 de março de 2021.
ii.

Carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a entidade mantenha riscos e

responsabilidades, indicando respectivos passivos
Não há carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a Companhia mantenha riscos e
responsabilidades não evidenciados nos balanços patrimoniais da Companhia referentes ao exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2020 e ao período de três meses findo em 31 de março de
2021.
iii.

Contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços

Não há contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços não evidenciados nos balanços
patrimoniais da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 e ao
período de três meses findo em 31 de março de 2021.
iv.

Contratos de construção não terminada

Não há contratos de construção não terminada não evidenciados nos balanços patrimoniais da
Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 e ao período de três
meses findo em 31 de março de 2021.
v.

Contratos de recebimentos futuros de financiamentos

Não há contratos de recebimentos futuros de financiamentos não evidenciados nos balanços
patrimoniais da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 e ao
período de três meses findo em 31 de março de 2021.
b.

Outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras

Não há outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras da Companhia relativas ao
exercício social encerrado referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 e ao
período de três meses findo em 31 de março de 2021.
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10.7 - Comentários dos Diretores sobre itens não evidenciados nas demonstrações
financeiras
a.
Como tais itens alteram ou poderão vir alterar as receitas, as despesas, o resultado
operacional, as despesas financeiras ou outros itens das demonstrações financeiras do
emissor
Não aplicável, tendo em vista que não há itens não evidenciados nas demonstrações financeiras da
Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 e ao período de três
meses findo em 31 de março de 2021.
b.

Natureza e o propósito da operação

Não aplicável, tendo em vista que não há itens não evidenciados nas demonstrações financeiras da
Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 e ao período de três
meses findo em 31 de março de 2021.
c.
Natureza e montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em favor do
emissor em decorrência da operação
Não aplicável, tendo em vista que não há itens não evidenciados nas demonstrações financeiras da
Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro 2020 e ao período de três
meses findo em 31 de março de 2021.
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10.8 - Plano de Negócios
a.

Investimentos, incluindo:

i.

Descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento dos investimentos

previstos
Os investimentos em andamento têm por objetivo assegurar o crescimento sustentável da Companhia
no estado de São Paulo e nos seus estados adjacentes, estruturando novas áreas que sejam
completamente integradas e contínuas a atual operação da Desktop. Os investimentos vem sendo
alocados em (i) expansão orgânica, que foi e continuará sendo nossa principal avenida de crescimento,
feita de forma seletiva, em regiões contínuas à operação atual; (ii) expansão complementar via
crescimento inorgânico, através de aquisições de plataformas que (a) estejam posicionadas em áreas
com alto potencial de demanda e dentro do escopo do crescimento orgânico da companhia, (b) que
tenham comprovada capacidade de gerar crescimentos orgânicos futuros a Desktop, (c) que tenham
um padrão de qualidade de rede em linha com o os padrões Desktop, possibilitando a efetiva e rápida
integração de seus ativos e a captura de ganhos de sinergia expressivos; (iii) investimento em
infraestrutura e sistemas que garantam a qualidade do serviço e satisfação do cliente da Companhia.
No período de três meses findo em 30 de março de 2021, a Companhia fez investimentos no montante
de R$132,2 milhões conforme aquisições de imobilizado e intangível destacadas no fluxo de caixa da
Companhia para o período de três meses findos em 31 de março de 2021.
Para o ano de 2021, o orçamento da Companhia contempla investimentos em expansão orgânica da
ordem de R$430 milhões, incluindo instalação de novos clientes (R$155 milhões); expansão de rede
(R$245 milhões); implantação de sistemas, veículos e equipamentos diversos (R$30 milhões).
Além disso, em 13 de maio de 2021, a Assembleia Geral da Companhia autorizou o pedido de registro
junto à CVM da oferta pública inicial de ações da Companhia (“IPO”), e de emissora categoria A”. O
IPO pretendido contará com uma parcela primária pela Companhia para captação de recursos por meio
de aumento de capital. Do total de recursos captados, estima-se que 70% serão utilizados para
complementar os investimentos em expansão orgânica da Companhia, 10% para o aumento de posição
do caixa da Companhia e 20% deverá ser utilizado em nossa estratégia de crescimento via aquisições.
A Companhia esclarece que a destinação dos recursos do IPO poderá ser influenciada pelas condições
futuras do mercado, bem como pela oportunidades de investimento que forem identificadas, além de
fatores que a Companhia não pode antecipar.
ii.

Fontes de financiamento dos investimentos

Os investimentos da Companhia são financiados principalmente por (i) geração própria de caixa,
(ii) operações de financiamento via mercados de capitais e empréstimos com bancos comerciais com
os quais a Companhia mantém relacionamento, (iii) financiamento dos próprios vendedores, no caso
de aquisições de outras empresas ou operações.
iii.

Desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos

Na data deste Formulário de Referência, a Companhia não possui desinvestimentos em andamento ou
previsto.
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b.

Desde que já divulgada, indicar a aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou

outros ativos que devam influenciar materialmente a capacidade produtiva do emissor
Não há aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos que devam influenciar
materialmente na capacidade produtiva da Companhia.
c.

Novos produtos e serviços, indicando:

i.

Descrição das pesquisas em andamento já divulgadas

Não aplicável.
ii.

Montantes totais gastos pelo emissor em pesquisas para desenvolvimentos de novos

produtos ou serviços
Não aplicável.
iii.

Projetos em desenvolvimento já divulgados

Não aplicável.
iv.

Montantes totais gastos pelo emissor no desenvolvimento de novos produtos ou

serviços
Não aplicável.
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10.9 – Outros fatores com influência relevante
Todas as informações relevantes relacionadas a esta Seção 10 foram descritas nos itens acima.
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11.1 - Projeções divulgadas e premissas
Nos termos do artigo 20 a Instrução CVM 480, a divulgação de projeções e estimativas é facultativa,
desde que a Companhia não tenha divulgado projeções ou estimativas. Dessa forma, a Companhia
optou por também não divulgar neste Formulário de Referência projeções de qualquer natureza
(inclusive operacionais ou financeiras) relacionadas a ela ou às suas atividades e às de suas
controladas.
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11.2 - Acompanhamento e alterações das projeções divulgadas
Nos termos do artigo 20 a Instrução CVM 480, a divulgação de projeções e estimativas é facultativa,
desde que a Companhia não tenha divulgado projeções ou estimativas. Dessa forma, a Companhia
optou por também não divulgar neste Formulário de Referência projeções de qualquer natureza
(inclusive operacionais ou financeiras) relacionadas a ela ou às suas atividades e às de suas
controladas.
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12.1 - Descrição da estrutura administrativa
A estrutura administrativa da Companhia é constituída por: (i) um Conselho de Administração; (ii) uma
Diretoria; (iii) Comitê de Auditoria não estatutário; e (iv) um Comitê de Compliance não estatutário
(instalado, porém pendente de eleição dos respectivos membros). O Conselho de Administração poderá
instituir outros comitês ou grupos de trabalho para assessorá-lo no desempenho de suas atividades,
definindo, ainda, o escopo, a composição e o funcionamento de cada comitê. Adicionalmente, em
conformidade com a Lei das Sociedades por Ações e nos termos do Estatuto Social, a Companhia
possui um Conselho Fiscal de funcionamento não permanente, que poderá ser instalado pela
Assembleia Geral, ou a pedido de acionistas, conforme hipóteses previstas em lei.
(a) atribuições do conselho de administração e dos órgãos e comitês permanentes que se
reportam ao conselho de administração:
Conselho de Administração:
Conforme previsto no Estatuto Social, o Conselho de Administração será composto de, no mínimo, 5
(cinco) e, no máximo, 7 (sete) membros efetivos, sendo um Presidente, um Vice-Presidente e os demais
denominados conselheiros sem designação específica, todos pessoas naturais, acionistas ou não,
eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral. Da totalidade dos membros eleitos para o 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, sendo também
considerado como independente o Conselheiro eleito mediante faculdade prevista pelo artigo 141, §§
4º e 5º da Lei das S.A., na hipótese de haver acionista controlador.
Os cargos de Presidente do Conselho de Administração e Diretor Presidente não poderão ser
cumulados pela mesma pessoa.
O Conselho de Administração tem a função primordial de orientação geral dos negócios da Companhia,
assim como de controlar e fiscalizar o seu desempenho, cumprindo-lhe, especialmente além de outras
atribuições que lhe sejam conferidas por lei ou pelo Estatuto Social. O Estatuto Social estabelece as
seguintes atribuições ao Conselho de Administração:
(a)

fixar a orientação geral dos negócios da Companhia e de suas controladas;

(b)

aprovar e rever o orçamento anual, planos de negócios e o planos plurianuais da
Companhia, bem como quaisquer alterações a estes documentos;

(c)

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;

(d)

eleger e destituir os Diretores da Companhia, bem como definir suas atribuições e fixar
sua remuneração, dentro do limite global da remuneração da administração aprovado pela
Assembleia Geral;

(e)

aprovar transações com partes relacionadas que envolvam, individualmente ou no
agregado de 12 (doze) meses, valor acima de R$1.000.000,00 (um milhão de reais), com
a exclusão de eventuais membros com interesses potencialmente conflitantes;

(f)

fiscalizar a gestão dos administradores da Companhia e de suas controladas; 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;

(g)

aprovar, de acordo com o plano aprovado em Assembleia Geral, a implementação ou
alteração de programas de incentivo de remuneração de longo prazo aos administradores
e empregados da Companhia e/ou de suas controladas, bem como aprovar as respectivas
outorgas;
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(h)

escolher e substituir os auditores independentes da Companhia e de suas controladas,
bem como convocá-los para prestar os esclarecimentos que entender necessários sobre
qualquer matéria;

(i)

apreciar o Relatório da Administração, as contas dos administradores e as demonstrações
financeiras da Companhia, bem como deliberar sobre sua submissão à Assembleia Geral;

(j)

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;

(k)

convocar a Assembleia Geral, quando julgar conveniente ou no caso do Artigo 132 da Lei
das S.A.;

(l)

autorizar a emissão de ações da Companhia, nos limites do capital autorizado estabelecido
no 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 oferta pública para aquisição de controle, nos termos
estabelecidos em lei;

(m)

dentro do limite do Capital Autorizado estabelecido no Estatuto Social, (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 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;

(n)

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;

(o)

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;

(p)

aprovar a contratação de obrigações de qualquer natureza (com exceção de empréstimos,
financiamentos e linhas de crédito, para os quais deverá ser observado o disposto no item
“(q)” abaixo), bem como a celebração de qualquer contrato, cujo valor seja superior a
R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) (considerado o ato isoladamente ou um conjunto
de atos de mesma natureza e realizados num mesmo exercício social), exceto em relação
a contratos celebrados com clientes;

(q)

exceto se realizado dentro do curso normal dos negócios, aprovar qualquer endividamento
financeiro, emissão de debêntures, certificados de recebíveis, notas promissórias, ou
quaisquer instrumentos de dívida da Companhia que excedam o valor de
R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), em operação única ou sucessivas realizados
num mesmo exercício social;
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(r)

aprovar todo e qualquer investimento em bens de capital (CAPEX) ou despesas
operacionais (OPEX) da Companhia, que superem o valor de R$ 5.000.000,00 (cinco
milhões de reais) acima do orçamento aprovado para determinado exercício social, em
operação única ou sucessivas realizados num mesmo exercício social;

(s)

aprovar a constituição de ônus e outorga de garantias reais ou fidejussórias relativas a
obrigações da Companhia, cujo valor (considerado o ato isoladamente ou um conjunto de
atos de mesma natureza e realizados num mesmo exercício social) seja superior a
R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais);

(t)

aprovar a venda, aquisição, transferência, oneração, ou outra forma de alienação, pela
Companhia, de bem do ativo permanente, exceto participações societárias, da
Companhia, cujo valor supere R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), em operação única
ou sucessivas realizadas num mesmo exercício social;

(u)

aprovar a constituição de sociedade, aquisição, alienação ou oneração pela Companhia
de participação no capital social de outras sociedades, associações e/ou joint ventures,
incluindo a constituição de sociedades com terceiros;

(v)

manifestar-se previamente à Assembleia Geral a respeito de qualquer operação societária,
incluindo cisão, fusão e/ou incorporação (de ações e/ou de sociedades) envolvendo a
Companhia;

(w)

aprovar a celebração ou homologação de qualquer acordo judicial, pela Companhia e/ou
por qualquer de suas controladas, cujo valor supere R$1.000.000,00 (um milhão de reais)
por acordo;

(x)

aprovar a negociação e celebração pela Companhia de qualquer tipo de acordo, parceria,
contrato, termo ou serviço com qualquer Autoridade Governamental, cujo valor
(considerado o ato isoladamente ou um conjunto de atos de mesma natureza e realizados
num mesmo exercício social) seja superior a R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais);

(y)

aprovar a contratação da instituição prestadora dos serviços de escrituração de ações;

(z)

elaborar e divulgar parecer fundamentado abrangendo opinião favorável ou contrária à
aceitação de 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;

(aa)

aprovar seu próprio regimento interno e o regimento interno da Diretoria e de todos os
Comitês, se houver;

(bb)

deliberar previamente sobre a apresentação, pela Companhia e/ou pelas Controladas da
Companhia, de pedido de falência ou recuperação judicial, extrajudicial ou procedimento
similar;

(cc)

manifestar-se previamente a respeito de qualquer aumento ou redução do capital social,
bem como da emissão de novas ações ou quotas e/ou quaisquer valores mobiliários
conversíveis em ações ou quotas, conforme o caso, de emissão da Companhia;

(dd)

aprovar a criação de comitês de assessoramento não estatutários, destinados a auxiliar
os respectivos membros do Conselho de Administração, bem como definir a respectiva
composição, periodicidade e atribuições específicas;
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(ee)

estruturar um processo e avaliação do Conselho de Administração, de seus Comitês e da
Diretoria;

(ff)

ajuizar qualquer processo contra qualquer Autoridade Governamental que não tenha como
fundamento tese amplamente reconhecida na jurisprudência aplicável; e

(gg)

aprovar o voto da Companhia em qualquer deliberação societária relativa às controladas
ou coligadas da Companhia envolvendo (i) matérias elencadas no Artigo 12, itens “(b)”,
“(d)”, “(e)”, “(f)”, ‘(g)”, “(h)” e “(i)”; (ii) matérias elencadas neste Artigo 23, itens “(b)”, “(d)”,
“(e)”, “(x)”; (iii) a contratação de obrigações de qualquer natureza (com exceção de
empréstimos, financiamentos e linhas de crédito, para os quais deverá ser observado o
disposto no item “(iv)” abaixo), bem como a celebração de qualquer contrato, cujo valor
seja superior a R$ 1.000.000,00 (um milhões de reais) (considerado o ato isoladamente
ou um conjunto de atos de mesma natureza e realizados num mesmo exercício social),
exceto em relação a contratos celebrados com clientes; (iv) exceto se realizado dentro do
curso normal dos negócios, qualquer endividamento financeiro, emissão de debêntures,
certificados de recebíveis, notas promissórias, ou quaisquer instrumentos de dívida da
Companhia que excedam o valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), em
operação única ou sucessivas realizados num mesmo exercício social; e (v) qualquer
aumento do capital social, bem como da emissão de novas ações ou quotas e/ou
quaisquer valores mobiliários conversíveis em ações ou quotas, conforme o caso, de
emissão das controladas.

Conselho Fiscal:
Não instaurado. Não possui regimento interno.
Comitê de Auditoria não estatutário:
Em cumprimento às disposições do Regulamento do Novo Mercado e de acordo com as orientações
ali previstas, a Companhia possui um Comitê de Auditoria não estatutário consultivo, de caráter
permanente e de assessoramento vinculado diretamente ao Conselho de Administração da Companhia,
tendo por objetivos supervisionar a qualidade e integridade dos relatórios financeiros e políticas de
investimento, a aderência às normas legais, estatutárias e regulatórias, a adequação dos processos
relativos à gestão de riscos e as atividades dos auditores internos e dos auditores externos.
Compete ao Conselho de Administração deliberar sobre a instalação, extinção ou modificação do
Comitê, bem como sobre a alteração de seu Regimento, de acordo com as recomendações do Comitê.
O Comitê será composto por 3 (três) membros, eleitos (ou destituídos, conforme o caso) pelo Conselho
de Administração de acordo com os critérios e qualificações estabelecidos em Regimento e na Política
de Indicação de Administradores da Companhia, para mandatos unificados de 2 (dois) anos, com direito
à reeleição.
Compete ao Comitê:
(i)

zelar pelos legítimos interesses da Companhia, no âmbito de suas atribuições;

(ii)

avaliar, acompanhar e assegurar a adoção das melhores práticas de governança
corporativa e coordenar o processo de implementação e manutenção de tais práticas,
propondo alterações e atualizações quando necessário;

(iii)

propor ao Conselho de Administração a indicação dos auditores independentes, bem
como a substituição de tais auditores independentes, e opinar sobre a contratação do
auditor independente para qualquer outro serviço;

(iv)

supervisionar as atividades dos auditores independentes, a fim de avaliar: (a) a sua
independência; (b) a qualidade dos serviços prestados; e (c) a adequação dos serviços
prestados às necessidades da Companhia;
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(v)

supervisionar a implementação de iniciativas de auditoria interna, a instalação e as
atividades da auditoria interna da Companhia e de suas controladas, se e quando
instaladas, monitorando a efetividade e a suficiência da estrutura, bem como a qualidade
e integridade dos processos de auditoria interna e independente, propondo ao Conselho
de Administração as ações que forem necessárias para aperfeiçoá-las;

(vi)

supervisionar as atividades da área de elaboração das demonstrações financeiras da
Companhia e de suas controladas;

(vii)

assessorar o Conselho de Administração no processo de supervisão da elaboração do
orçamento anual, bem como das demonstrações financeiras da Companhia e demais
relatórios exigidos por lei, a fim de assegurar que tais demonstrações e relatórios
cumpram os requisitos legais aplicáveis;

(viii)

revisar previamente à sua divulgação e monitorar a qualidade e integridade das
informações trimestrais, intermediárias e anuais da Companhia e de suas controladas,
bem como documentos correlatos, incluindo as divulgações constantes do relatório da
administração da Companhia, efetuando as recomendações que entender necessárias
ao Conselho de Administração;

(ix)

supervisionar as atividades da área de controles internos da Companhia e de suas
controladas, bem como monitorar a qualidade e integridade dos mecanismos de
controles internos da Companhia e de suas controladas, apresentando as
recomendações de aprimoramento de políticas, práticas e procedimentos que entender
necessárias;

(x)

avaliar a efetividade e suficiência dos sistemas de controles e de gerenciamento de
riscos, abrangendo riscos legais, regulatórios, tributários e trabalhistas;

(xi)

manifestar-se, previamente ao Conselho de Administração, a respeito do relatório anual
sobre o sistema de controles internos e de gerenciamento de riscos corporativos da
Companhia;

(xii)

opinar, exclusivamente quando solicitado pelo Conselho de Administração, sobre as
propostas dos órgãos de administração, a serem submetidas à Assembleia Geral e/ou à
administração, conforme o caso, relativas à modificação do capital social, emissão de
debêntures ou bônus de subscrição, orçamentos de capital, distribuição de dividendos,
transformação, incorporação, fusão ou cisão e investimentos e desinvestimentos
relevantes relativos à Companhia;

(xiii)

auxiliar o Conselho de Administração e a Diretoria da Companhia na análise da
conjuntura econômica brasileira e mundial e de seus potenciais reflexos na posição
financeira da Companhia, bem como na elaboração de cenários e tendências, na
avaliação de oportunidades e riscos e na definição de estratégias a serem adotadas pela
Companhia no que tange à sua política financeira e de investimentos;

(xiv)

avaliar, monitorar e recomendar, juntamente com a administração e a área de auditoria
interna da Companhia, a adequação, correção e aprimoramento das políticas internas da
Companhia, incluindo, mas não se limitando à Política de Transações com Partes
Relacionadas realizada pela Companhia e suas respectivas evidenciações;

(xv)

verificar o cumprimento de suas recomendações e/ou esclarecimentos às suas
manifestações, inclusive no que se refere ao planejamento dos trabalhos de auditoria;

(xvi)

avaliar a observância, pela Diretoria da Companhia, das recomendações feitas pelas
auditorias independente e interna, bem como se pronunciar junto ao Conselho de
Administração quanto a eventuais conflitos entre a auditoria interna, a externa e/ ou a
Diretoria da Companhia;
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(xvii)

reunir-se com os demais comitês, comissões (caso existentes) e com o Conselho de
Administração da Companhia, para discutir políticas, práticas e procedimentos
financeiros e de investimento, auditoria e compliance, identificados no âmbito das suas
respectivas competências;

(xviii)

examinar, discutir e formular recomendações ao Conselho de Administração quanto à
política financeira e de investimento proposta pela Diretoria da Companhia, incluindo,
mas não se limitando, aplicações e operações financeiras, investimentos financeiros,
captação e gestão de caixa e de riscos financeiros, bem como acompanhar sua
implantação;

(xix)

acompanhar a implantação de políticas de compliance aprovada pelo Conselho de
Administração, a fim de assegurar que estão sendo atendidas as orientações definidas;

(xx)

observar as políticas da Companhia quando recebidas denúncias pelos canais de
comunicação da Companhia e/ou outros sinais de alerta existentes e supervisionar a
adoção de medidas, com foco na prevenção, detecção e resposta a eventuais violações
existentes, recomendando a aplicação das medidas pertinentes em casos constatados
de infrações;

(xxi)

analisar previamente todo e qualquer contrato envolvendo a Companhia e/ou suas
controladas relativos à prestação de serviços de consultoria, assessoria e/ou atividades
similares por terceiros e que os Administradores julguem necessário;

(xxii)

monitorar a qualidade e integridade das informações e medições divulgadas, dados
contábeis ajustados e em dados não contábeis que acrescentem elementos não
previstos na estrutura dos relatórios usuais das demonstrações financeiras;

(xxiii)

avaliar e monitorar as exposições de risco da Companhia, podendo inclusive requerer
informações detalhadas de políticas e procedimentos relacionados com: (i) as despesas
e investimentos realizados em nome da Companhia; (ii) a remuneração da
administração; (iii) a utilização de ativos da Companhia; e (iiiv) as despesas incorridas
em nome da Companhia;

(xxiv)

elaborar relatório anual resumido, a ser apresentado juntamente com as demonstrações
financeiras, contendo, no mínimo, as seguintes informações: (i) as atividades exercidas
no período, os resultados e conclusões alcançados; (ii) a avaliação da efetividade dos
sistemas de controles internos e de gerenciamento de riscos corporativos da Companhia;
(iii) a descrição das recomendações apresentadas à administração da Companhia e as
evidências de sua implementação; (iv) a avaliação da efetividade das auditorias
independente e interna; (v) a avaliação da qualidade dos relatórios financeiros, de
controles internos e de gerenciamento de riscos corporativos referentes ao período; e (vi)
quaisquer situações nas quais exista divergência significativa entre a administração da
Companhia, os auditores independentes e o Comitê em relação às demonstrações
financeiras da Companhia;

(xxv)

acompanhar a implantação da política financeira aprovada pelo Conselho de
Administração, a fim de assegurar que estão sendo atendidas as orientações definidas; e

(xxvi)

sugerir alterações a este Regimento.
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Comitê de Compliance
O órgão, aprovado pelo Conselho de Administração e implementado em 22 de junho de 2021, de caráter
permanente e de assessoramento da Companhia é responsável por supervisionar a adoção das rotinas
internas e iniciativas a fim de evitar, detectar e/ou remediar possíveis riscos envolvendo as atividades
da Companhia; 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 o monitoramento constante de riscos de fontes externas, com
visão prospectiva sobre os riscos emergentes; acompanhar a Diretoria na implantação desta Política
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 procedimentos para monitoramento de terceiros.
Diretoria:
A Diretoria é o órgão executivo da Companhia, competindo-lhe praticar todos os atos de gestão dos
negócios sociais.
Nos termos do Estatuto Social, a Diretoria da Companhia, cujos membros serão eleitos e destituíveis a
qualquer tempo pelo Conselho de Administração com prazo de mandato unificado de 2 (dois) anos,
será composta de no mínimo 2 (dois) e no máximo 9 (nove) membros, acionistas ou não, residentes no
país, sendo 1 (um) Diretor Presidente, 1 (um) Diretor de Relações com Investidores, 1 (um) Diretor
Financeiro e os demais, se eleitos, terão suas atribuições designadas pelo Conselho de Administração.
Os cargos de Diretor Presidente, Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores são de
preenchimento obrigatório e os demais de preenchimento facultativo. Os Diretores poderão acumular
cargos.
De acordo com o Estatuto Social da Companhia, compete aos Diretores cumprir e fazer cumprir com o
Estatuto Social, as deliberações da Assembleia Geral e do Conselho de Administração, e a prática,
dentro das suas atribuições, de todos os atos necessários ao funcionamento regular dos negócios da
Companhia em seu curso normal, observadas as alçadas da Diretoria fixadas pelo Conselho de
Administração e as competências dos demais órgãos societários.
Compete à Diretoria, em reunião, deliberar e decidir sobre:
(a)

a preparação das demonstrações financeiras anuais e trimestrais, para submissão ao
Conselho de Administração, bem como, se for o caso, demonstrações ou balancetes
emitidos em menor periodicidade;

(b)

a escrituração dos livros e registros contábeis, tributários e societários da Companhia;

(c)

a submissão, anualmente, do 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;

(d)

a proposição ao Conselho de Administração do orçamento anual, o plano de negócios e
o plano plurianual da Companhia;

(e)

a abertura e o fechamento de filiais; e
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(f)

qualquer assunto que não seja de competência privativa da Assembleia Geral ou do
Conselho de Administração.

Compete a cada um dos diretores, individualmente e de forma geral, ademais de implementar as
deliberações das Assembleias Gerais e do Conselho de Administração::
(a)

administrar os negócios sociais em geral e praticar, para tanto, todos os atos necessários
ou convenientes, ressalvados aqueles para os quais seja por lei ou pelo Estatuto Social
atribuída a competência à Assembleia Geral ou ao Conselho de Administração; e

(b)

realizar todas as operações e praticar todos os atos de administração necessários à
consecução dos objetivos de seu cargo, de acordo com a orientação geral dos negócios
estabelecida pelo Conselho de Administração, observadas as restrições legais e as
disposições estabelecidas neste Estatuto Social.

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
Conselho de Administração:
O Conselho de Administração possui regimento interno próprio, o qual foi devidamente aprovado em
reunião do Conselho de Administração realizada em 22 de junho de 2021 e que pode ser consultado
no website da CVM (www.cvm.gov.br), no website da Companhia (www.ri.desktop.com.br), bem como
fisicamente na sede da Companhia.
Comitê de Auditoria:
O Comitê de Auditoria não estatutário possui regimento interno próprio, o qual foi devidamente
aprovado em reunião do Conselho de Administração realizada em 13 de maio de 2021 e que pode ser
consultado no website da CVM (www.cvm.gov.br), no website da Companhia (www.ri.desktop.com.br),
bem como fisicamente na sede da Companhia.
(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
A companhia possui um Comitê de Auditoria não estatutário, que atende plenamente aos requisitos do
Regulamento do Novo Mercado e aos requisitos da regulamentação emitida pela CVM. A composição
e competência deste Comitê estão descritos no item 12.1(a) acima.
(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 a Companhia não possua uma política formalizada de contratação de serviços externos de
auditoria com auditor independente, é responsabilidade do Conselho de Administração escolher e
destituir auditores independentes, bem como convocar os auditores independentes para prestar os
esclarecimentos que entender necessários. O Conselho de Administração, com apoio do Comitê de
Auditoria Estatutário, deve assegurar-se de 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 eventuais de fraudes. O Conselho de Administração pode solicitar
aos auditores independentes para prestar os esclarecimentos que entender necessários.
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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 é o órgão executivo da Companhia, competindo-lhe praticar todos os atos de gestão dos
negócios sociais.
Nos termos do Estatuto Social, a Diretoria da Companhia, cujos membros serão eleitos e destituíveis a
qualquer tempo pelo Conselho de Administração com prazo de mandato unificado de 2 (dois) anos,
será composta de no mínimo 2 (dois) e no máximo 9 (nove) membros, acionistas ou não, residentes no
país, sendo 1 (um) Diretor Presidente, 1 (um) Diretor de Relações com Investidores, 1 (um) Diretor
Financeiro e os demais, se eleitos, terão suas atribuições designadas pelo Conselho de Administração.
Os cargos de Diretor Presidente, Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores são de
preenchimento obrigatório e os demais de preenchimento facultativo. Os Diretores poderão acumular
cargos.
De acordo com o nosso Estatuto Social, a Diretoria, como órgão colegiado, tem todos os poderes para
praticar os atos necessários ao nosso regular funcionamento e à consecução de nosso objeto social,
por mais especiais que sejam, incluindo poderes para alienar e onerar bens do ativo permanente,
renunciar a direitos, transigir e acordar, observadas as disposições legais ou estatutárias pertinentes.
É competência da Diretoria gerir e administrar os negócios sociais, especialmente:
(i)

administrar os negócios sociais em geral e praticar, para tanto, todos os atos necessários
ou convenientes, ressalvados aqueles para os quais seja por lei ou pelo Estatuto Social
atribuída a competência à Assembleia Geral ou ao Conselho de Administração;

(ii)

realizar todas as operações e praticar todos os atos de administração necessários à
consecução dos objetivos de seu cargo, de acordo com a orientação geral dos negócios
estabelecida pelo Conselho de Administração, observadas as restrições legais e as
disposições estabelecidas no Estatuto Social;

(iii)

preparar as demonstrações financeiras anuais e trimestrais, para submissão ao
Conselho de Administração, bem como, se for o caso, demonstrações ou balancetes
emitidos em menor periodicidade;

(iv)

ser responsável pela escrituração dos livros e registros contáveis, tributários e societários
da Companhia;

(v)

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;

(vi)

propor ao Conselho de Administração o orçamento anual, o plano de negócios e o plano
plurianual da Companhia;

(vii)

deliberar sobre a abertura e o fechamento de filiais; e

(viii)

decidir sobre qualquer assunto que não seja de competência privativa da Assembleia
Geral ou do Conselho de Administração.

560

PÁGINA: 234 de 367

Formulário de Referência - 2021 - DESKTOP – SIGMANET COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA S.A.

Versão : 2

12.1 - Descrição da Estrutura Administrativa

Compete ao Diretor Presidente, individualmente:
(i) coordenar as atividades relacionadas com o planejamento geral da Companhia;
(ii) presidir as reuniões da Diretoria;
(iii) exercer a supervisão geral das competências e atribuições da Diretoria;
(iv) manter os membros do Conselho de Administração informados sobre as atividades da
Companhia e o andamento de suas operações; e (v)
(v) exercer outras atividades que lhe forem atribuídas pelo Conselho de Administração.
Compete ao Diretor Financeiro, individualmente:
(i) coordenar, administrar, dirigir e supervisionar a área financeira, jurídica, de recursos humanos
e de administração financeira da Companhia;
(ii) dirigir e orientar a elaboração do orçamento;
(iii) dirigir e orientar as atividades de tesouraria da Companhia, incluindo a captação e
administração de recursos;
(iv) estabelecer e supervisionar o relacionamento da Companhia com instituições financeiras
nacionais e estrangeiras, autoridades administrativas de controle do sistema financeiro e do
mercado de valores mobiliários, autoridades fiscais, autoridades aduaneiras e autoridades
previdenciárias;
(v) planejar a elaboração do orçamento consolidado, e se necessário do plano de negócios e
orçamento plurianual da Companhia;
(vi) supervisionar e administrar as áreas ou funções de controles e projeções financeiras, de
gerenciamento de riscos, consolidando e reportando os resultados da Companhia e de suas
subsidiárias; e
(vii) desempenhar as outras atribuições que lhe forem, de tempos em tempos, determinadas pelo
Conselho de Administração;
Compete ao Diretor de Relação 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 de
balcão onde forem negociados os valores mobiliários da Companhia;
(iii) desempenhar as outras atribuições que lhe forem, de tempos em tempos, determinadas pelo
Diretor Presidente; e
(iv) representar isoladamente a Companhia perante os órgãos de controle e demais instituições
que atuam no mercado de capitais (incluindo CVM, Banco Central do Brasil, B3, instituição
escrituradora das ações de emissão da Companhia, entidades administradoras de mercados
de balcão organizados), competindo-lhe 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;
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Compete ao Diretor de Marketing, individualmente:
(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 de Operações, individualmente:
(i) estabelecer, gerenciar e responsabilizar-se pela estratégia de instalação do serviço ao
cliente e manutenção dos aspectos que envolvem a rede e o serviço ao cliente;
(ii) gerenciar contratos com fornecedores;
(iii) acompanhar a implantação de novos projeto;
(iv) supervisionar e promover a gestão de empresas contratadas terlitoriais, empresas de
campanha, garantindo a boa performance dos resultados, dentro dos níveis contratados; e
(v) acompanhar tendências de mercado, mantendo atualizados e eficazes os modelos de
pagamento, atendimento, gestão. contratos e performance;
Compete ao Diretor de Receitas, individualmente:
(i) fazer a interface entre a área de marketing e vendas, integrando ferramentais, indicadores e
processos;
(ii) acompanhar os processos de customer success;
(iii) promover a padronização de processos que influenciam no faturamento;
(iv) atender fornecedores e prestadores de serviços que participam de processos relacionados
a receitas e expansão;
(v) realizar previsões de vendas;
(vi) definir estratégia de expansão orgânica e inorgânica da Companhia; e
(vii) promover a integração das regionais de operação e ativos adquiridos.
Compete ao Diretor de M&A, individualmente:
(i) elaborar planos de negócios, a partir de análises de mercado, identificando oportunidades
de negócio por meio de fusões ou aquisições de empresas que contribuam para a estratégia
de expansão da Companhia;
(ii) acompanhar e gerenciar a realização de valuation e due diligence, a fim de analisar e
garantir consistência das informações sobre a empresa e o seu ativo;
(iii) coordenar quaisquer negociações de compra e venda de participações societárias; e
(iv) supervisionar a integração dos negócios das sociedades e/ou ativos adquiridos à
Companhia, mantendo a interface entre as áreas aplicáveis.
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Compete ao Diretor de Sistemas e Desenvolvimentos de Software, individualmente:
(i) organizar e coordenar a condução dos projetos de contratação, implementação e
desenvolvimento de software, administrando e alocando os líder e equipes incumbidas para
cada projeto, gerenciando os recursos, e atuando com melhorias;
(ii) zelar pela qualidade e operação dos softwares implementados;
(iii) assegurar a disponibilização das informações técnicas necessárias;
(iv) acompanhar e gerir a demanda pelo desenvolvimento de novos softwares; e
(v) gerenciar a necessidade de treinamento. validação e implantação de sistemas de software.
A Diretoria não possui regimento interno próprio.
(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
O Conselho Fiscal somente será instalado nos exercícios sociais em que for convocado mediante
deliberação dos acionistas, conforme previsto na legislação aplicável. Na data deste Formulário de
Referência, o conselho fiscal não está instalado e não possui regimento interno próprio.
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.
(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 Assembleia Geral Extraordinária
realizada em 22 de junho de 2021, compete ao Conselho de Administração estruturar um processo de
avaliação do Conselho de Administração, de seus comitês e da Diretoria.
Neste sentido, foi aprovado em reunião do Conselho de Administração realizada em 22 de junho de
2021, a Política de Indicação de Administradores, que contém os Mecanismos de Avaliação da
Administração da Companhia.
(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:
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 auto avaliação de cada um de seus membros, individualmente, uma avaliação
do desempenho do próprio Conselho, como órgão colegiado, bem como 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.
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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 DiretorPresidente. 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:
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 estratégico, o
desenvolvimento de inovação e visão de futuro, o fortalecimento dos valores e conduta ética; e a
efetividade dos Comitês.
Diretoria:
O 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:
Os resultados consolidados das avaliações do Conselho e dos Conselheiros, bem como dos Comitês
e de seus respectivos membros, serão divulgados a todos os membros do Conselho de Administração.
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.
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(iv) se foram contratados serviços de consultoria ou assessoria externos
Até a data deste Formulário, a Companhia não contratou serviços de consultoria ou assessoria externos
para auxiliar no procedimento de avaliação interna. Não obstante, nos termos da nossa Política de
Indicação de Administradores, é facultativa a utilização de assessoria externa especializada.
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12.2

Regras, políticas e práticas relativas às assembleias gerais

Descrever as regras, políticas e práticas relativas às assembleias gerais, indicando:
a.

Prazos de convocação

A Companhia não adota prática diferenciada quanto aos prazos de convocação em relação ao previsto
na legislação societária. 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, nos termos da lei.
Independentemente de qualquer formalidade prevista no estatuto social da Companhia e na Lei das
S.A., é considerada regularmente instalada qualquer Assembleia Geral a que comparecer a totalidade
dos acionistas.
b.

Competências

Como consta da Lei das Sociedade por Ações, a Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, uma
vez por ano, nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao término do exercício social, para:
(i)

tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e deliberar sobre as
demonstrações financeiras;

(ii)

deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos;

(iii)

eleger os administradores e os membros do Conselho Fiscal, quando for o caso; e

(iv)

aprovar a correção da expressão monetária do capital social.

Além dos poderes atribuídos pela legislação vigente, é de competência exclusiva da Assembleia Geral
as seguintes matérias:
(i)

tomar as contas dos administradores, bem como examinar, discutir e aprovar as
demonstrações financeiras;

(ii)

alterar o Estatuto Social da Companhia;

(iii)

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

(iv)

eleger e destituir os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal,
quando e se instalado;

(v)

fixar a remuneração global anual dos administradores, assim como a dos membros do
Conselho Fiscal, quando e se instalado;

(vi)

deliberar sobre qualquer decisão relacionada à fusão, incorporação, cisão ou outra
reorganização societária envolvendo a Companhia ou qualquer sociedade na
Companhia;

(vii)

deliberar sobre qualquer decisão relacionada à dissolução ou liquidação envolvendo
Companhia e/ou cessação do estado de liquidação da Companhia;

(viii)

aprovar planos de concessão de ações ou de outorga de opção de compra de ações aos
administradores e empregados da Companhia ou de suas controladas;

(ix)

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;

(x)

deliberar sobre a dispensa da realização de oferta pública de aquisição de ações em
caso de saída voluntária do Novo Mercado.

(xi)

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 objetos de suspensão;

(xii)

eleger e destituir o liquidante, bem como o Conselho Fiscal que deverá funcionar no
período de liquidação;
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(xiii)

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

c.
Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral
estarão à disposição dos acionistas para análise
Endereço físico: Estrada Municipal Teodor Condiev, nº 970, 13º andar, Edifício Veccon Prime Center,
Sumaré/SP, CEP 13171-105.
Endereço eletrônico: www.ri.desktop.com.br

d.

Identificação e administração de conflitos de interesses

A Companhia não adota um mecanismo específico para identificar conflitos de interesse nas
Assembleias Gerais, aplicando-se à hipótese as regras constantes na legislação brasileira.
A esse respeito, a Lei das S.A. prevê que o acionista não poderá votar nas deliberações da assembleia
geral relativas ao laudo de avaliação de bens com que concorrer para a formação do capital social e à
aprovação de suas contas como administrador, nem em quaisquer outras que puderem beneficiá-lo de
modo particular, ou em que tiver interesse conflitante com o nosso.
A deliberação tomada em decorrência do voto de acionista que tem interesse conflitante com o nosso
é anulável e o acionista responderá pelos danos causados. Os conflitos de interesse são identificados
nos termos da Lei das S.A. e administrados pelo Conselho de Administração.
Na administração de conflitos de interesses, é registrada a abstenção dos acionistas que tenham
qualquer interesse relacionado às matérias a serem deliberadas pela assembleia.

e.

Solicitação de procurações pela administração para o exercício do direito de voto

Nos termos do artigo 126, parágrafo 1º, da Lei das S.A., os acionistas pessoas físicas podem ser
representados por procuradores constituídos há menos de 1 (um) ano e, cumulativamente, ser
acionista, administrador da Companhia, advogado, representante da instituição financeira ou
administrador de fundos de investimentos que represente os condôminos.
Nos termos do artigo 126, parágrafo 1º, da Lei das S.A., e em conformidade com o Ofício Circular
CVM/SEP 01/2021, os acionistas que são pessoas jurídicas podem ser representados por seus
representantes legais ou procuradores devidamente nomeados como tal, de acordo com nosso Estatuto
Social ou com as regras previstas no Código Civil. Assim, no caso de pessoas jurídicas, seus
procuradores não precisam ser acionistas, advogados ou administradores da Companhia.
f.
Formalidades necessárias para aceitação de instrumentos de procuração outorgados
por acionistas, indicando se o emissor exige ou dispensa reconhecimento de firma, notarização,
consularização e tradução juramentada e se o emissor admite procurações outorgadas por
acionistas por meio eletrônico
Os acionistas poderão fazer-se representar nas Assembleias Gerais por procurador constituído há
menos de um ano e que, também, seja nosso acionista, advogado, representante da instituição
financeira ou administrador de fundos de investimentos que represente os condôminos. Juntamente
com o instrumento de procuração deverão ser apresentados os atos constitutivos dos acionistas
pessoas jurídicas e os documentos comprobatórios da regularidade da representação destes pelos
signatários das procurações.
A Companhia admite procurações enviadas por meio eletrônico desde que na data da Assembleia
sejam apresentados os documentos originais. Não há prazo prévio para depósito do instrumento de
mandato, mas orientamos nossos acionistas a enviarem com, no mínimo, 48 (quarenta e oito) horas de
antecedência da realização da Assembleia Geral.
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Além disto, não adotamos procedimento de outorga de procurações por meio eletrônico e não
possuímos nenhuma outra regra, política ou prática para a aceitação de procurações de acionistas,
além do disposto na legislação aplicável.

g.
Formalidades necessárias para a aceitação do boletim de voto a distância, quando
enviados diretamente à companhia, indicando se o emissor exige ou dispensa reconhecimento
de firma, notarização e consularização.
Para exercício dos direitos de voto a distância com envio direto para a Companhia, os acionistas devem
enviar os seguintes documentos para a Companhia:
(a)
via física do boletim relativo à assembleia geral devidamente preenchido, rubricando e
assinando; e
(b)

cópia autenticada dos seguintes documentos:
(i)

para as pessoas físicas: documento de identidade com foto do acionista;

(ii)

para pessoas jurídicas: (ii.1) último estatuto social ou contrato social consolidado e os
documentos societários que comprovem a representação legal do acionista; e (ii.2)
documento de identidade com foto do representante legal; e

(iii)

para fundos de investimento: (iii.1) último regulamento consolidado do fundo;
(iii.2) estatuto ou contrato social do seu administrador ou gestor, conforme o caso,
observada a política de voto do fundo e documentos societários que comprovem os
poderes de representação; e (iii.3) documento de identificação com foto do
representante legal.

(iv)

Em relação aos documentos indicados nos itens A e B, acima, solicitamos, conforme o
caso, reconhecimento de firma, notarização, consularização (ressalvados os
procedimentos alternativos eventualmente admitidos em razão de acordos ou
convenções internacionais). Os boletins de voto a distância, acompanhados da
respectiva documentação, serão considerados apenas se recebidos pela Companhia
em plena ordem até 7 (sete) dias antes da data da assembleia. Nos termos do art. 21U da Instrução CVM 481/09, comunicaremos aos acionistas se os documentos
recebidos são suficientes para que o voto seja considerado válido, ou os procedimentos
e prazos para eventual retificação ou reenvio, caso necessário.

h.
Se a companhia disponibiliza sistema eletrônico de recebimento de boletim de voto a
distância ou de participação a distancia
A Companhia não dispõe de sistema eletrônico de recebimento de boletim de voto a distância.
A participação a distância será admitida apenas em Assembleias Gerais realizadas de forma
semipresencial ou exclusivamente digital. Nesses casos, os acionistas que optarem por participar da
Assembleia Geral por meio eletrônico deverão enviar tal solicitação à Companhia pelo e-mail
age@desktop.net.br, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas da realização da
Assembleia Geral, acompanhada de toda a documentação necessária para sua participação. A
Companhia enviará as respectivas instruções para acesso ao sistema eletrônico de participação na
Assembleia Geral aos acionistas que tenham apresentado sua solicitação no prazo e nas condições
acima. A Companhia, no entanto, não se responsabiliza por quaisquer problemas operacionais ou de
conexão que o acionista venha a enfrentar, bem como por quaisquer outras eventuais questões alheias
à Companhia que venham a dificultar ou impossibilitar a participação do acionista na AGE por meio
eletrônico.
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i.
Instruções para que acionista ou grupo de acionistas inclua propostas de deliberação,
chapas ou candidatos a membros do conselho de administração e do conselho fiscal no boletim
de voto a distância
Os acionistas que pretendam incluir propostas de deliberação ou de candidatos para o Conselho de
Administração ou para o Conselho Fiscal sob a forma de voto a distância devem enviar suas propostas
pelo correio (Cidade de Sumaré, Estado de São Paulo, na Estrada Municipal Teodor Condiev, nº 970,
13º andar, Edifício Veccon Prime Center, CEP 13171-105), aos cuidados da Diretoria de Relações com
Investidores, juntamente com os documentos relativos a proposta, ou por correio eletrônico para
ri@desktop.net.br, tal como previsto na regulamentação aplicável.
Nos termos da Instrução CVM 481, a solicitação de inclusão de proposta de deliberação no boletim de
voto a distância deve ser recebida pelo Departamento de Relação com Investidores no período entre o
primeiro dia útil do exercício social em que se realizará a assembleia geral ordinária e até 45 (quarenta
e cinco) dias antes da data de sua realização. Enquanto a solicitação de inclusão de proposta de chapas
ou candidatos a membros do conselho de administração e do conselho fiscal no boletim de voto a
distância deve ser recebido pelo Departamento de Relação com Investidores no período entre (i) o
primeiro dia útil do exercício social em que se realizará a assembleia geral e até 25 (vinte e cinco) dias
antes da data de sua realização, na hipótese de assembleia geral ordinária; ou (ii) o primeiro dia útil
após a ocorrência de evento que justifique a convocação de assembleia geral para eleição de membros
do conselho de administração e do conselho fiscal em até 25 (vinte e cinco) dias antes da data de
realização da assembleia geral extraordinária convocada para este fim.

j.
Se a companhia disponibiliza fóruns e páginas na rede mundial de computadores
destinados a receber e compartilhar comentários dos acionistas sobre as pautas das
assembleias
A Companhia não mantém fóruns e páginas na rede mundial de computadores destinados a receber e
compartilhar comentários dos acionistas sobre as pautas das Assembleias Gerais.
k.
Outras informações necessárias à participação a distância e ao exercício do direito de
voto a distância.
Não há outras informações, além das instruções disponibilizadas acima, necessárias a participação a
distância e ao exercício do direito de voto a distância para as assembleias gerais da Companhia.
A Companhia mantém uma área de relação com os investidores dedicada ao esclarecimento de dúvidas
de seus acionistas e mercado em geral, inclusive de questões relacionadas às assembleias. O contato
pode ser feito pelo e-mail: ri@desktop.net.br.
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12.3 - Regras, políticas e práticas relativas ao Conselho de Administração
(a)

frequência das reuniões

Nos termos do Estatuto Social, o Conselho de Administração reunir-se-á sempre que convocado pelo
Presidente ou Vice-Presidente, por convocação realizada na forma estabelecida no Estatuto Social. O
Conselho de Administração pode deliberar, por unanimidade, acerca de qualquer outra matéria não
incluída na ordem do dia.
As convocações para as reuniões do Conselho de Administração deverão ser por meio eletrônico ou
por carta ao endereço previamente indicado por cada membro do Conselho de Administração para esse
propósito. A primeira notificação de convocação será enviada com antecedência mínima de 5 (cinco)
dias da reunião e com apresentação da pauta e documentos relacionados, que se instalará com a
presença da maioria absoluta de seus membros. As convocações serão feitas mediante convocação
pelo Presidente do Conselho de Administração, sendo certo que quaisquer Conselheiros poderão,
mediante solicitação escrita ao Presidente, solicitar que uma reunião seja convocada ou que itens sejam
incluídos na ordem do dia.
Caso não estejam fisicamente presentes, os membros do Conselho de poderão manifestar seu voto
por meio de: (a) delegação de poderes feita em favor de outro membro do Conselho de Administração,
(b) voto escrito enviado antecipadamente e (c) voto escrito transmitido por correio eletrônico ou por
qualquer outro meio de comunicação, bem por sistema de áudio ou videoconferência ou outros meios
semelhantes, desde que permitam a identificação e participação efetiva na reunião, de forma que os
participantes consigam simultaneamente ouvir uns aos outros.
A Companhia realizou sua transformação de sociedade limitada para uma sociedade por ações apenas
em 23 de dezembro de 2020. Desta forma, no último exercício social, o Conselho de Administração não
se reuniu ordinária ou extraordinariamente. A partir deste exercício social, o Conselho de Administração
reunir-se-á em conformidade com o calendário anual aprovado no pelo Conselho de Administração em
sua primeira reunião, ou conforme necessário e requerido.
(b)

se existirem, as disposições do acordo de acionistas que estabeleçam restrição ou

vinculação ao exercício do direito de voto de membros do conselho
Para informações sobre os Acordos de Acionistas da Companhia, vide item 15.5 deste Formulário de
Referência.
(c)

regras de identificação e administração de conflitos de interesses

A Companhia possui uma Política de Transações com Partes Relacionadas e Administração de
Conflitos de Interesses, conforme aprovada em reunião do Conselho de Administração realizada em 22
de junho de 2021.
Nos termos de referida política, o membro do Conselho de Administração que estiver envolvido em
processo de aprovação ou que estiver em uma situação pessoal de conflito de interesses, deverá
informar essa situação ao nosso Comitê de Compliance e, se relevante, ao Conselho de Administração,
responsável pela análise e/ou aprovação e deverá explicar seu envolvimento na transação e, mediante
solicitação, fornecer detalhes e explicações sobre os termos e condições da transação e sua situação.
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Além disto, nos termos do Artigo 156 da Lei das S.A., os membros do Conselho de Administração da
Companhia e de suas controladas que estejam em situação de interesse pessoal conflitante deverão
cientificar os demais membros do Conselho de Administração de seu impedimento e fazer consignar,
em ata de reunião do Conselho de Administração, a natureza e a extensão do seu impedimento.
(d)

se o emissor possui política de indicação e de preenchimento de cargos do conselho de

administração formalmente aprovada, informando, em caso positivo:
(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
A Companhia adota uma política de indicação de administradores (“Política de Indicação de
Administradores”), a qual foi formalmente aprovada em 22 de junho de 2021 e que pode ser consultada
em no website da CVM (www.cvm.gov.br) em nosso website (www.ri.desktop.com.br) e fisicamente em
nossa sede.
(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
Diretrizes e Aplicação Gerais
A Política de Indicação de Administradores da Companhia é aplicável a todos os Administradores da
Companhia e suas Afiliadas, independentemente da função e do cargo exercidos e da localidade em
que se encontram.
Caso as disposições de uma lei aplicável, em qualquer local em que a Companhia ou uma Afiliada
desenvolva suas atividades, sejam mais restritivas do que as disposições desta Política, serão
aplicáveis as disposições mais restritivas da legislação aplicável.
Esta Política será aplicada, implementada e supervisionada pelo Conselho de Administração com o
suporte do departamento jurídico ou pela área responsável por recursos humanos da Companhia.
Conselho de Administração
A.

Diretrizes e Critérios para Indicação

Como diretriz geral, o processo de indicação de candidatos deve visar que o Conselho de Administração
seja composto de membros de perfil diversificado, número adequado de conselheiros independentes e
tamanho que permita a criação de comitês, o debate efetivo de ideias e a tomada de decisões técnicas,
isentas e fundamentadas.
O Estatuto Social prevê que o Conselho de Administração deve ser composto por, no mínimo, 5 (cinco)
e, no máximo, 7 (sete) membros efetivos, eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral de Acionistas,
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. A Assembleia Geral não
elegerá suplentes para os membros do Conselho de Administração.
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Dentre os membros do Conselho de Administração, no mínimo, 2 (dois) ou 20% (vinte por cento) deles,
o que for maior, deverão ser conselheiros independentes, conforme a definição do Regulamento do
Novo Mercado e o previsto no Regimento Interno do Conselho de Administração.
Adicionalmente, seguindo a diretriz geral prevista acima, deve-se empenhar os melhores esforços ao
longo do processo de indicação com o objetivo de que o Conselho de Administração seja composto (i)
tendo em vista a disponibilidade de tempo de seus membros para o exercício de suas funções e a
diversidade de conhecimentos, experiências, comportamentos, aspectos culturais, faixa etária e gênero
(conforme prática recomendada no item 2.2.2(ii) do CBGC); e (ii) ter, em sua maioria, membros
externos, objetivando alcançar, no mínimo, um terço de membros independentes (conforme prática
recomendada no item 2.2.1(i) do CBGC).
Os membros indicados ao Conselho de Administração da Companhia, incluindo os conselheiros
independentes, deverão atender os seguintes critérios, além dos requisitos legais e regulamentares,
daqueles expressos no Estatuto Social da Companhia e no Regimento Interno do Conselho de
Administração, bem como demais pactos societários porventura existentes que tenham a Companhia
como objeto:
(a)

alinhamento e comprometimento com os princípios, valores e a cultura da Companhia

e seu Código de Conduta Ética;
(b)

reputação ilibada;

(c)

não ter sido objeto de decisão que o suspendeu ou o inabilitou, por parte da CVM, que

o tenha tornado inelegível aos cargos de administrador de companhia aberta;
(d)

não ter sido impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de

prevaricação, corrupção ativa ou passiva, concussão, peculato, contra a economia popular, a
fé pública, a propriedade ou o sistema financeiro nacional, ou a pena criminal que vede acesso
a cargos públicos;
(e)

formação acadêmica compatível com as atribuições dos membros do Conselho de

Administração, conforme descritas no Estatuto Social e no Regimento Interno do Conselho de
Administração;
(f)

experiência profissional em temas diversificados;

(g)

estar isento de conflito de interesse com a Companhia e não ocupar cargos em

sociedades que possam ser consideradas concorrentes no mercado de atuação da Companhia,
em especial, em conselhos consultivos, de administração ou fiscal (salvo dispensa da
assembleia geral); e
(h)

disponibilidade de tempo para dedicar-se adequadamente à função e responsabilidade

assumida, que vai além da presença nas reuniões do Conselho de Administração e da leitura
prévia da documentação.
B.

Procedimento para Indicação

A composição do Conselho de Administração deverá ser avaliada ao final de cada mandato para buscar
o atendimento aos critérios constantes desta Política, quando da aprovação dos candidatos propostos
pela Administração.
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A proposta de reeleição dos Conselheiros deverá considerar os resultados do processo de avaliação
periódica do Conselho de Administração, bem como as conclusões quanto à adequação ou
necessidade de ajustes em sua composição.
O acionista que tenha o direito de indicar candidatos ao Conselho de Administração nos termos do
Estatuto Social, notificará o Departamento de Relação com Investidores, por escrito, observados os
requisitos e prazos previstos na regulamentação da CVM e no Regulamento do Novo Mercado.
Sem prejuízo das indicações realizadas por acionistas ou pelo Conselho de Administração, a indicação
de membros do Conselho de Administração poderá ser proposta pelo Diretor Presidente, que emitirá
recomendação própria ao Conselho de Administração, ou pelo Departamento de Relação com
Investidores, que apresentará indicações recebidas dos acionistas. Para emitir sua recomendação, o
Diretor Presidente poderá solicitar assessoria externa de empresa especializada.
A caracterização dos indicados ao Conselho de Administração como conselheiros independentes deve
ser deliberada na Assembleia Geral de Acionistas que os eleger, nos termos do Artigo 17 do
Regulamento do Novo Mercado, do Estatuto Social da Companhia e do Regimento Interno do Conselho
de Administração.
Cada indicado a conselheiro independente deverá apresentar declaração ao Conselho de
Administração, atestando seu enquadramento em relação aos critérios de independência estabelecidos
no Regulamento do Novo Mercado, contemplando a respectiva justificativa, se verificada alguma das
situações previstas no §2º do Artigo 16 do Regulamento do Novo Mercado.
O Conselho de Administração da Companhia deverá aprovar manifestação, inserida na proposta da
administração referente à Assembleia Geral para eleição de administradores, quanto ao
enquadramento ou não enquadramento do candidato nos critérios de independência, contemplando,
no mínimo, as situações indicadas nos §§ 1º e 2º do artigo 16 do Regulamento do Novo Mercado.
O procedimento acima não se aplica às indicações de candidatos a membros do Conselho de
Administração:
(a)

que não atendam ao prazo de antecedência para inclusão de candidatos no boletim de

voto, conforme disposto na regulamentação editada pela CVM sobre votação a distância; e
(b)

para eleição mediante votação em separado (aplicável às companhias com acionista

controlador).
Adicionalmente, o Conselho de Administração deve avaliar as situações descritas abaixo, conforme o
caso, e divulgar anualmente quem são os conselheiros independentes, bem como indicar e justificar
quaisquer circunstâncias que possam comprometer sua independência (conforme prática recomendada
do CBGC). 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
destes cargos.
O cargo de Presidente do Conselho de Administração e de Diretor Presidente (ou principal executivo
da Companhia) não poderão ser acumulados pela mesma pessoa.
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O Diretor Presidente ou, se instalado, Comitê de Gente e Governança, deverá assessorar o Conselho
de Administração nos procedimentos de:
(a)

indicação de membros do Conselho de Administração, competindo-lhe: (i) identificar,

analisar e propor candidatos para o Conselho de Administração apresentar à Assembleia Geral,
determinando se o candidato será considerado, se eleito, um conselheiro interno, externo ou
independente; (ii) rever periodicamente os critérios de definição de conselheiro independente,
externo e interno, de acordo com esta Política, recomendando ao Conselho de Administração
quaisquer modificações que se façam necessárias e reavaliando a condição de cada
conselheiro a luz dos novos critérios de independência; (iii) discutir e fazer recomendações
sobre sucessão do Presidente do Conselho de Administração e dos demais conselheiros; e (iv)
sempre que entender conveniente, recomendar mudanças na composição do Conselho de
Administração.
(b)

avaliação do Conselho de Administração, que deverá acontecer, pelo menos, uma vez

por mandato, competindo-lhe: (i) definir a abrangência da avaliação, (ii) os procedimentos
adotados para a realização da avaliação; e (iii) a metodologia adotada.
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12.4 - Descrição da Cláusula Compromissória Para Resolução de Conflitos Por Meio de
Arbitragem
12.4 - Descrição da cláusula compromissória para resolução de conflitos por meio de arbitragem
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, toda e qualquer disputa ou controvérsia que possa surgir entre eles,
relacionada com ou oriunda, em especial, da aplicação, validade, eficácia, interpretação, violação e
seus efeitos, das disposições contidas no estatuto social, nas disposições na Lei das Sociedades por
Ações, 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 Contrato de Participação do Novo
Mercado, do Regulamento do Novo Mercado, do Regulamento de Sanções e do Regulamento da
Câmara de Arbitragem do Mercado.
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Graduada em Comunicação Social

220.497.798-52

Administrador

087.859.427-23

Engenheiro

147.331.998-64

Pertence apenas à Diretoria

Administrador

144.127.658-06

Administrador de Empresas

025.989.187-89

Não Aplicável

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

23/06/1978

Marcelo Hudik Furtado De Albuquerque

20 - Presidente do Conselho de
Administração

Diretor de Sistemas e
Desenvolvimento de Software

Não Aplicável

19 - Outros Diretores

Diretor de M&A
16/06/1972

19 - Outros Diretores

Marcelo Martins Lucas

Engenheiro

160.421.877-08

Pertence apenas à Diretoria

Diretor de Operações

19 - Outros Diretores

Pertence apenas à Diretoria

Diretor de Receita

19 - Outros Diretores

Pertence apenas à Diretoria

Diretora de Marketing

19 - Outros Diretores

Pertence apenas à Diretoria

Não Aplicável

07/03/1995

Bruno Silva Carvalho De Souza Leão

Não Aplicável

01/09/1968

José Eduardo Lopes da Silva

Não Aplicável

23/01/1979

Ermindo Cecchetto Neto

Não Aplicável

04/03/1981

Renata Martinelli

Diretora Financeira e de Rel. com
Investidores

19 - Outros Diretores

Engenheira

245.482.748-47

Não Aplicável

Pertence apenas à Diretoria

15/08/1975

Carla Cristina Barboza Cardilo

Cargo eletivo ocupado
Descrição de outro cargo / função

Profissão

CPF

Orgão administração

Outros cargos e funções exercidas no emissor

Data de nascimento

Nome

13/05/2021

13/05/2021

13/05/2021

13/05/2021

13/05/2021

13/05/2021

13/05/2021

13/05/2021

13/05/2021

13/05/2021

13/05/2021

13/05/2021

13/05/2021

13/05/2021

Data de posse

Data da eleição
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Número de Mandatos
Consecutivos

Sim

2 (dois) anos, estendendose até a AGO de 2023.

Sim

2 (dois) anos, estendendose até a AGO de 2023.

Sim

2 (dois) anos, estendendose até a AGO de 2023.

Sim

2 (dois) anos, estendendose até a AGO de 2023.

Sim

2 (dois) anos, estendendose até a AGO de 2023.

Sim

2 (dois) anos, estendendose até a AGO de 2023.

Sim

2 (dois) anos, estendendose até a AGO de 2023.

100.00%

1

0.00%

1

0.00%

1

0.00%

1

0.00%

1

0.00%

1

0.00%

1
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Engenheiro

021.227.839-82

Administradora de Empresas

228.418.408-16

Engenheiro

142.857.028-43

Carla Cristina Barboza Cardilo - 245.482.748-47

Experiência profissional / Critérios de Independência

Não aplicável

18/05/1969

Denio Alves Lindo

Não aplicável

31/03/1967

Ann Marie Williams

Membro do Comitê de Auditoria

26/06/1976

Empresário

Ricardo Sanfelice de Souza

Não aplicável

068.633.818-93

Marcos Camargo de Assis

03/03/1966

Bacharel em Economia

076.454.204-48

Não Aplicável

14/07/1990

Tiago Branco Waiselfisz

Não Aplicável

Administrador de Empresas

261.377.018-08

33 - Conselheiro(Efetivo) e Dir.
Presidente

Pertence à Diretoria e ao Conselho de
Administração

Conselheiro de Adm. Independente
(Efetivo)

29 - Outros Conselheiros

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

27 - Conselho de Adm. Independente
(Efetivo)

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

22 - Conselho de Administração
(Efetivo)

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

21 - Vice Presidente Cons. de
Administração

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

22 - Conselho de Administração
(Efetivo)

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

23/09/1976

Felipe Franco Da Silveira

Cargo eletivo ocupado
Descrição de outro cargo / função

Profissão

CPF

Orgão administração

Outros cargos e funções exercidas no emissor

Data de nascimento

Nome

13/05/2021

13/05/2021

22/06/2021

22/06/2021

13/05/2021

13/05/2021

13/05/2021

13/05/2021

13/05/2021

13/05/2021

13/05/2021

13/05/2021

Data de posse

Data da eleição
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Número de Mandatos
Consecutivos

Sim

2 (dois) anos, estendendose até a AGO de 2023.

Sim

2 (dois) anos, estendendose até a AGO de 2023.

Sim

2 (dois) anos, estendendose até a AGO de 2023.

Sim

2 (dois) anos, estendendose até a AGO de 2023.

Sim

2 (dois) anos, estendendose até a AGO de 2023.

Sim

2 (dois) anos, estendendose até a AGO de 2023.

100.00%

1

100.00%

1

100.00%

0

100.00%

0

100.00%

1

100.00%

1
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Marcelo Hudik Furtado De Albuquerque - 025.989.187-89

PÁGINA: 252 de 367

Marcelo possui mais de 25 anos de experiência na indústria de Telco, dos quais 18 atuando como Executivo Sênior. Participou na evolução da Indústria de Telecom do Brasil e de países da América Latina como
Chile, Argentina, Peru e Colômbia. Antes de juntar-se à Desktop em 2021, fez carreira da Telefônica Vivo sempre com foco nas áreas de Operações, Engenharia e Tecnologia da Informação, liderando projetos de
integração provenientes das aquisições da TVA, Vivo e GVT, plataformas tecnológicas, lançamento de novos produtos e serviços, transformação das operações, convergência de operações, sistemas e redes,
dentre outros. Sua atuação mais recente foi como executivo do Vivo Digital Labs, sendo o responsável pelo Programa de Transformação Digital voltado à digitalização e automação da companhia, convertendo a
Vivo na empresa com o maior parque de automação do Brasil. É Bacharel em Marketing pela Universidade Mackenzie, com MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas e especialização em
Inovação e Criatividade pela Universitas Barcelona.
Declara que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que
o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 617/19.

Marcelo Martins Lucas - 144.127.658-06

Bruno Silva Carvalho De Souza Leão é bacharel em Engenharia de Produção – PUC Rio (dezembro de 2017); Profissional de Investimento – H.I.G Capital (abril/2017 até fevereiro/2021); Diretor de M&A – Desktop
Sigmanet Comunicação Multimídia S.A, desde fevereiro de 2021 até o presente momento.
Declara que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que
o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 617/19.

Bruno Silva Carvalho De Souza Leão - 160.421.877-08

José Eduardo Lopes da Silva é bacharel em Engenharia Elétrica na Unicamp – Universidade Estadual de Campinas, concluído em dezembro de 1991; MBA em Marketing na ESPM – Escola Superior de Propaganda
e Marketing, concluído em dezembro de 2001; Engenheiro de Sistemas – Promon Eletrônica (1991-1996); Engenheiro de Sistemas, Supervisor de Suporte Técnico, Gerente de Engenharia – Motorola do Brasil (1996
-2006); Sócio Proprietário na empresa Cunha & Silva Brinquedos e Moda Infantil LTDA (2007); Gerente Geral – Desktop Sigmanet (maio/2014 a julho/2020); Diretor de Operações – Desktop Sigmanet Comunicação
e Multimídia LTDA (agosto 2020 até o presente momento).
Declara que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que
o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 617/19.

José Eduardo Lopes da Silva - 147.331.998-64

Ermindo Cecchetto Neto é Bacharel pela Pontifícia Universidade Católica (PUC-RJ) em Administração - 2000; Mestrado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV – RJ) em Gestão Empresarial - 2004; Curso de Extensão
pela Berkeley Haas School of Business - 2019; Entre 2003 e 2014 exerceu diversas posições executivas na empresa OI; Chief Sales and Marketing Officer GRUPO ABRIL (2019); Diretor de Relacionamento e
Experiência do Cliente (2019-2020); Diretor de Produtos Residencial e Convergência - OI (2014-2018); Chief Revenue Officer - Desktop Sigmanet Comunicação Multimídia S.A (2020 até o presente momento).
Declara que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que
o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 617/19.

Ermindo Cecchetto Neto - 087.859.427-23

Renata é Bacharela em Comunicação Social pela Fundação Casper Libero 2021; PMP - Certificada pelo PMI 2009; Extensão em Design Thinking - Universidade de Stanford 2013; Diretora de Marketing HotelTicket.com (2016 e 2017); Diretora de Marketing e Vendas – Sumicity Telecomunicações (2018 e 2019); Diretora de Marketing e Vendas – Desktop Sigmanet Comunicação Multimídia S.A (8/2020 até o
presente momento).
Declara que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que
o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 617/19.

Renata Martinelli - 220.497.798-52

Carla é bacharela em Engenharia Civil pela Universidade Estadual de Campinas 1998; Pós-graduada em Administração de Empresas – Fundação Getúlio Vargas 2009; Gerente de Tesouraria – Elektro Eletricidade
e Serviços S/A (março/2009); Superintendente Financeira – CPFL Energias Renováveis S/A (abril/2017); Diretora Financeira – Vogel Telecomunicações S/A (fevereiro/2020); Diretora Financeira - Desktop Sigmanet
Comunicação Multimídia S.A, desde fevereiro de 2020 até o presente momento.
Declara que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que
o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 617/19.
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Ann Marie Williams - 228.418.408-16
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Ricardo é atualmente Chief Marketing & Digital Officer no Banco Bari. Em cerca de 25 anos de experiência como executivo, ocupou diversas funções de liderança como Vice Presidente e Diretor nas áreas de
Marketing, Vendas, Estratégia, Digital, Qualidade e Inovação, em empresas como Telefonica Vivo, GVT, Ericsson, Embratel e Siemens. Atuou também como membro de conselhos em companhias como Desktop
Internet, Wayra e MFS Mobile Financial Services. Engenheiro Eletrônico, formado pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), possui MBA em Marketing pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e especializações
nas universidades de Stanford e Chicago.
O Sr. Ricardo Sanfelice de Souza é considerado conselheiro independente de acordo com os requisitos previstos no Regulamento do Novo Mercado.
Declara que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que
o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 617/19.

Ricardo Sanfelice de Souza - 021.227.839-82

Marcos é graduado em Economia pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) 1989; MBA em Negócios – Fundação Dom Cabral/Kellogg School of Management 2008; C&A Trainee (1990-1992), Assistente
de Gerente de Produto (1992-1994), Gerente de Marketing (1994-1996), Gerente de Produto (1997-2000), Gerente de Produto Sênior (2000-2007), Unit Leader Sourcing Manager São Paulo (2007-2010), Unit
Leader Sourcing Product Manager - Hong Kong (2010 -2014), Unit Leader Sustainable Supply Chain, Chemical Safety Management, Quality Assurance, Import Logistics São Paulo (2015-2016). Consultor em gestão
de Sourcing Internacional na MCA Gestão Empresarial (2017-Atual).
O Sr. Marcos Camargo de Assis não ocupa cargos em outras sociedades ou organizações do terceiro setor.
Declara que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que
o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 617/19.

Marcos Camargo de Assis - 068.633.818-93

Tiago é Membro do Conselho de Administração da Eletromidia S.A, da Office Total S.A e da FVO – Brasília Industria e Comercio de Alimentos Ltda. Antes de se juntar ao H.I.G. em 2016, trabalhou na Rio Bravo
Investimentos – Private Equity Associate entre 2014 e 2016, em 2014 no Grupo Ser Educacional como Valuation e FP&A Manager, e em 2011 – 2014 atuou na Ernst & Young como Valuation Senior Consultant.
Tiago é bacharel em Economia pela Universidade Federal de Pernambuco/Escola de Economia.
Declara que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que
o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 301/99.

Tiago Branco Waiselfisz - 076.454.204-48

Felipe possui mais de 20 anos de experiência em mercado financeiro, finanças corporativas, consultoria e operações e é membro do Conselho de Administração das companhias Cel Lep Idiomas, Mr. Cat e Bigsal
Nutrição Animal. Antes de juntar-se ao H.I.G. Brasil em 2017, ele foi o CEO da Cel Lep Idiomas por quatro anos. Antes disso, ele foi VP de TI e CSC da Anheuser-Busch InBev no Leste Europeu, onde foi
responsável pela implementação de um Centro de Serviços Compartilhados para o Leste Europeu baseado em Kharkiv, Ucrânia. Antes disso, Felipe trabalhou na Stern Stewart implementando gestão baseada em
valor em algumas das principais empresas do Brasil e Argentina e acompanhando a privatização dos setores elétrico e de telecomunicações do Brasil pelo Unibanco. Felipe possui MBA pela The Wharton School,
University of Pennsylvania e é formado em Administração de Empresas pela EAESP-SP da Fundação Getúlio Vargas.
Declara que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que
o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 617/19.

Felipe Franco Da Silveira - 261.377.018-08

Marcelo e é membro do Conselho de Administração das companhias Nadir Figueiredo e Clínica AMO. Ingressou no H.I.G. Capital em 2017 como Managing Director do time de Private Equity no Brasil. Com mais de
20 anos de experiência em Private Equity no Brasil, Marcelo participou diretamente de investimentos, monitoramento e desinvestimentos em diversos setores, tais como: consumo, serviços, alimentos & bebidas,
varejo, serviços financeiros, seguros, energia, óleo e gás, infraestrutura, Real Estate, tecnologia, telecomunicações, saúde, agronegócio e papel & celulose. Anteriormente, Marcelo foi sócio e membro do Comitê de
Investimentos da Gávea Investimentos e Head of Execution da área de Private Equity com recursos proprietários do Banco Santander Brasil, onde trabalhou por 8 anos e foi responsável pela criação e gestão do
time de investimentos da área. Antes disso, Marcelo trabalhou na Angra Infra e na área de Private Equity e Estratégias Ilíquidas do Grupo Icatu. Marcelo foi membro do Conselho de Administração da Energisa S.A.,
Enesa Participações S.A., CSS – Cell Site Sollutions S.A., Grupo Santiliana, Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A (TAESA), Brasil Comércio & Turismo, Ambievo S.A. e American Glass Products Ltd.
Marcelo também foi membro do Comitê de Investimento do Supervisão do Crédito Corporativo Brasil – FIDC (fundo de crédito de longo-prazo criado pelo Credit Suisse e Santander) e do FIP Sondas, bem como
membro do Conselho de Administração e dos Comitês Financeiros e de Novos Negócios da Sete Brasil Participações S.A. Atualmente, Marcelo é Presidente do Conselho de Administração da Office Total S.A. e da
Desktop Sigmanet Comunicação Multimídia S.A., Vice-Presidente do Conselho de Administração da Nadir Figueiredo, da GEM Assistência Médica Especializada e da Halex Istar Indústria Farmacêutica S.A., além
de membro do Conselho de Administração da Self It Academias Holdings S.A. e da Bigsal Indústria e Comércio de Suplementos para Nutrição Animal S.A. Marcelo é formado com honras em Administração de
Empresas pelo IBMEC do Rio de Janeiro, onde também concluiu seu mestrado em finanças (Stricto Sensu).
Declara que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que
o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 617/19.
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N/A

Ann Marie Williams - 228.418.408-16

N/A

Ricardo Sanfelice de Souza - 021.227.839-82

N/A

Marcos Camargo de Assis - 068.633.818-93

N/A

Tiago Branco Waiselfisz - 076.454.204-48

N/A

Felipe Franco Da Silveira - 261.377.018-08

N/A

Marcelo Hudik Furtado De Albuquerque - 025.989.187-89

N/A

Marcelo Martins Lucas - 144.127.658-06

N/A

Bruno Silva Carvalho De Souza Leão - 160.421.877-08

N/A

José Eduardo Lopes da Silva - 147.331.998-64

N/A

Ermindo Cecchetto Neto - 087.859.427-23

N/A

Renata Martinelli - 220.497.798-52

N/A

Carla Cristina Barboza Cardilo - 245.482.748-47

Tipo de Condenação

Descrição da Condenação

PÁGINA: 254 de 367

Denio é Bacharel em Engenharia Elétrica, com ênfase em Telecomunicações, na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) - 1991; Engenheiro / Especialista de Sistemas - IBM - 1990 a 1997; CEO na empresa
Desktop Online/DIS Provedor - 1998 a 2006; CEO na empresa Desktop Sigmanet Comunicação Multimídia S.A. – 2006 até o presente momento.
Declara que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que
o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 617/19.

Denio Alves Lindo - 142.857.028-43

Ann é COO da Creditas desde 2016. Ela é membro do Conselho de Administração da Vasta (Somos Educação) desde 2020 e membro do Conselho da Tiaxa desde setembro de 2012. Ann foi fundadora e CEO da
Okto, liderando a companhia por 10 anos, desde o início até a venda estratégica da startup. Também foi Venture Partner na Redpoint e-Ventures, consultora da Diamond Cluster, Deloitte e USAID e esteve à frente
de programas de impacto social para AmeriCorps. Ann é graduada em 1989 pela Universidade de Stanford e possui MBA/MPAff pela McCombs e LBJ School da Universidade do Texas, Austin.
A Sra. Ann Marie Williams é considerada conselheira independente de acordo com os requisitos previstos no Regulamento do Novo Mercado.
Declara que: (i) não esteve sujeita, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que
o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 617/19.
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Denio Alves Lindo - 142.857.028-43
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Descrição outros comitês

CPF

Comitê de Auditoria

Comitê de Auditoria

Comitê de Auditoria

068.633.818-93

Outros Comitês
Comitê de Compliance

356.047.678-08

Fernanda Rossi Soares

089.312.667-58

Engenheira de Produção

Administrador de Empresas

Empresário

Administrador de Empresas

Comitê de Auditoria Não
estatutário

Contador

Comitê de Auditoria Não
estatutário

Engenheiro

Comitê de Auditoria Não
estatutário

Profissão

Tipo de Auditoria

Membro do Comitê (Efetivo)

Membro do Comitê (Efetivo)

Membro do Comitê (Efetivo)

Membro do Comitê (Efetivo)

Membro do Comitê (Efetivo)

Membro do Comitê (Efetivo)

Descrição outros cargos
ocupados

Cargo ocupado

22/06/2021

11/09/1980

22/06/2021

04/09/1991

13/05/2021

03/03/1966

13/05/2021

21/05/1956

22/06/2021

23/06/1976

22/06/2021

26/06/1976

Data eleição

Data de
nascimento

0

22/06/2021

0

22/06/2021

0

13/05/2021

0

13/05/2021

0

22/06/2021

0

22/06/2021

Número de
Mandatos
Consecutivos

Data posse

0.00%

1 (um) ano

0.00%

1 (um) ano

0.00%

1 (um) ano

0.00%

2 (dois) anos, estendendose até a AGO de 2023

0.00%

2 (dois) anos, estendendose até a AGO de 2023

0.00%

2 (dois) anos, estendendose até a AGO de 2023

Percentual de
participação nas
reuniões

Prazo mandato
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Ricardo é atualmente Chief Marketing & Digital Officer no Banco Bari. Em cerca de 25 anos de experiência como executivo, ocupou diversas funções de liderança como Vice Presidente e Diretor nas áreas de
Marketing, Vendas, Estratégia, Digital, Qualidade e Inovação, em empresas como Telefonica Vivo, GVT, Ericsson, Embratel e Siemens. Atuou também como membro de conselhos em companhias como Desktop
Internet, Wayra e MFS Mobile Financial Services. Engenheiro Eletrônico, formado pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), possui MBA em Marketing pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e especializações
nas universidades de Stanford e Chicago.
O Sr. Ricardo Sanfelice de Souza é considerado conselheiro independente de acordo com os requisitos previstos no Regulamento do Novo Mercado.
Declara que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que
o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 617/19.

Ricardo Sanfelice de Souza - 021.227.839-82

Experiência profissional / Critérios de Independência

Coordenadora

Não Aplicável

Outros Comitês
Comitê de Compliance

Débora Falbel Lugão

Membro do Conselho de Administração

Outros Comitês
Comitê de Compliance

Marcos Camargo de Assis

Coordenador e Membro Especialista do Comitê

466.294.597-68

Márcio Santiago Câmara

Não Aplicável

080.430.257-03

Romulo Carvalho Caputo

Membro Independente do Conselho de Administração

021.227.839-82

Ricardo Sanfelice de Souza

Outros cargos/funções exercidas no emissor

Tipo comitê

Nome

12.7/8 - Composição Dos Comitês
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Romulo Carvalho Caputo - 080.430.257-03

N/A

Ricardo Sanfelice de Souza - 021.227.839-82

Tipo de Condenação

Descrição da Condenação
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Ingressou na MCGC como sócia em abril de 2017. Possui experiência de 11 anos em empresas “Big Four” – KPMG e EY, atuando principalmente na auditoria externa de fundos de investimento regulados pela
CVM (incluindo fundos 555 e fundos estruturados – Fundos de Investimento em Participações, Fundos de Investimento em Direitos Creditórios e Fundos Imobiliários) e fundos offshore regulados pela Entidade
Monetária de Cayman (“CIMA”). Possui 5 anos de experiência em gerenciamento de projetos, liderando equipes de médio porte (5-10 membros). Possui amplo conhecimento de mapeamento e revisão do ambiente
de controles internos das entidades. Graduada em Administração de Empresas e Ciências Contábeis. Possui Certificação Internacional CISI emitida pela Thomson Reuters em Combate à Corrupção e Suborno e
Compliance em Proteção de Dados pela LEC – Legal Ethics Compliance.
A Srta. Fernanda Rossi Soares não esteve sujeita não ocupa cargos em outras sociedades ou organizações do terceiro setor.
Declara que: (i) não esteve sujeita, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que
a tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerada pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 617/19.

Fernanda Rossi Soares - 089.312.667-58

Graduada em em engenharia civil pela Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP, atualmente profissional de investimento no H.I.G. Capital, com passagem pelo Patria Investimentos.
A Sra. Débora Falbel Lugão não ocupa cargos em outras sociedades ou organizações do terceiro setor.
Declara que: (i) não esteve sujeita, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que
o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 617/19.

Débora Falbel Lugão - 356.047.678-08

Marcos é graduado em Economia pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) 1989; MBA em Negócios – Fundação Dom Cabral/Kellogg School of Management 2008; C&A Trainee (1990-1992), Assistente
de Gerente de Produto (1992-1994), Gerente de Marketing (1994-1996), Gerente de Produto (1997-2000), Gerente de Produto Sênior (2000-2007), Unit Leader Sourcing Manager São Paulo (2007-2010), Unit
Leader Sourcing Product Manager - Hong Kong (2010 -2014), Unit Leader Sustainable Supply Chain, Chemical Safety Management, Quality Assurance, Import Logistics São Paulo (2015-2016). Consultor em
gestão de Sourcing Internacional na MCA Gestão Empresarial (2017-Atual).
O Sr. Marcos Camargo de Assis não ocupa cargos em outras sociedades ou organizações do terceiro setor.
Declara que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que
o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 617/19.

Marcos Camargo de Assis - 068.633.818-93

Graduado em Administração pela UES e em Ciências Contábeis pela Faculdade de Ciências Políticas e Econômicas do Rio de Janeiro, Márcio construiu carreira executiva na prestação de serviços de implantação
e gestão de riscos, controles e de auditoria independente pelas empresas “ Big Four” PwC, Peat Marwick Mitchell e KPMG, junto a seus clientes. Márcio é Conselheiro Fiscal Certificado pelo IBGC – Instituto
Brasileiro de Governança Corporativa, e é auditor independente nas categorias QTG e BACEN, certificado pelo CNAI. Márcio também é certificado pelo Instituto de Certificação dos Profissionais de Seguridade
Social (PREVIC e é membro dos Conselhos Fiscais da Brasilcap e da Banrisul Icatu Participações. Fundou a MCGC em novembro de 2014, onde exerce o cargo de sócio diretor. Anteriormente, assumiu em 2010 a
Diretoria de Governança Corporativa do Grupo Icatu Seguros, sendo responsável por compliance, controles internos e auditoria interna, bem como pelo relacionamento com os auditores independentes e peça
revisão das Demonstrações Financeiras. Antes disso, exerceu a função de Superintendente de Auditoria e Compliance na Icatu Holding S.A. (Holding do Grupo Icatu). Em paralelo, participou da constituição do
Comitê de Auditoria Estatutário do Grupo Icatu Seguros, e o presidiu por 4 anos como membro titular .
O Sr. Márcio Santiago Câmara não ocupa cargos em outras sociedades ou organizações do terceiro setor.
Declara que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que
o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 617/19.

Márcio Santiago Câmara - 466.294.597-68

Romulo Carvalho Caputo é Economista formado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Contador formado pela Universidade Cândido Mendes e Pós-graduado em MBA Executivo pela COPPEAD.
Também foi professor na Universidade Federal Fluminense – UFF no curso de graduação de Ciências Contábeis por dois anos. Atualmente é sócio líder de auditoria da MCS Markup, empresa de consultoria
contábil e financeira com 170 funcionários. Possui 20 anos de experiência com auditoria contábil, sendo 17 anos na PwC, liderando auditoria e consultoria contábil no padrão IFRS – International Financial Reporting
Standards de empresas multinacionais, sociedades abertas e com regulação externa.
Romulo Carvalho Caputo não ocupa cargos em outras sociedades ou organizações do terceiro setor.
Declara que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que
o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 617/19.

Romulo Carvalho Caputo - 080.430.257-03
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N/A

Fernanda Rossi Soares - 089.312.667-58

N/A

Débora Falbel Lugão - 356.047.678-08

N/A

Marcos Camargo de Assis - 068.633.818-93

N/A

Márcio Santiago Câmara - 466.294.597-68

N/A
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12.9 - Existência de Relação Conjugal, União Estável ou Parentesco Até O 2º Grau Relacionadas
A Administradores do Emissor, Controladas E Controladores
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Os membros do Conselho de Administração e da Diretoria da Companhia não mantêm qualquer relação familiar entre si,
com os membros da administração de suas controladas, com seus acionistas controladores ou com os membros da
administração de suas controladoras.
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N/A

Observação

Administradora

ISSO Internet e Telecomunicações Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretora de Relações com Investidores

Carla Cristina Barboza Cardilo

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Administrador

ISSO Internet e Telecomunicações Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor-Presidente

Denio Alves Lindo

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor Financeiro

Netell Internet S.A.

Pessoa Relacionada

Diretor-Presidente

Denio Alves Lindo

Administrador do Emissor

Exercício Social 31/12/2020

Cargo/Função

Identificação

19.905.417/0001-21

245.482.748-47

19.905.417/0001-21

142.857.028-43

18.270.560/0001-21

142.857.028-43

CPF/CNPJ

Subordinação

Subordinação

Subordinação

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta
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Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

12.10 - Relações de Subordinação, Prestação de Serviço ou Controle Entre Administradores E Controladas, Controladores E Outros
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Tiago Branco Waiselfisz

Administrador do Emissor

Para maiores informações da relação do Grupo H.I.G., ver item 15.8 deste Formulário.

Observação

Executivo

Grupo H.I.G.

Pessoa Relacionada

Membro do Conselho de Administração

Felipe Franco Da Silveira

Administrador do Emissor

Para maiores informações da relação do Grupo H.I.G., ver item 15.8 deste Formulário.

Observação

Executivo

Grupo H.I.G.

Pessoa Relacionada

Membro do Conselho de Administração

Marcelo Hudik Furtado De Albuquerque

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretora Sem Designação Específica

Netell Internet S.A.

Pessoa Relacionada

Diretora de Relações com Investidores

Carla Cristina Barboza Cardilo

Administrador do Emissor

Cargo/Função

Identificação

076.454.204-48

261.377.018-08

025.989.187-89

18.270.560/0001-21

245.482.748-47

CPF/CNPJ

Subordinação

Subordinação

Subordinação

Subordinação

Controlada Indireta

Controlada Indireta

Controlada Indireta

Controlada Direta
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Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada
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Para maiores informações da relação do Grupo H.I.G., ver item 15.8 deste Formulário.

Observação

Executivo

Grupo H.I.G.

Pessoa Relacionada

Membro do Conselho de Administração

Cargo/Função

Identificação

CPF/CNPJ
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Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada
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12.11 - Acordos, Inclusive Apólices de Seguros, Para Pagamento ou Reembolso de
Despesas Suportadas Pelos Administradores
12.11 - Acordos, inclusive apólices de seguros, para pagamento ou reembolso de despesas
suportadas pelos administradores
A Companhia possui seguro de Responsabilidade Civil de Diretores, Conselheiros e Administradores
(D&O) com vigência de 16/06/2020 a 02/08/2021 que prevê o pagamento ou reembolso de despesas
por ela suportadas ou por seus diretores, administradores, conselheiros e gerentes decorrentes de
reparação de danos involuntários causados a terceiros ou à Companhia no decurso de suas atividades
profissionais. O limite máximo de garantia é de R$$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais) e o valor
total do prêmio corresponde a R$ 37.583,00 (trinta e sete mil quinhentos e oitenta e três reais) (“Apólice
D&O”).
Conforme previsto no artigo 19 do Estatuto Social, a Companhia poderá indenizar e manter indenes
seus Administradores e membros externos do Comitê de Auditoria e demais funcionários que exerçam
cargo ou função de gestão na Companhia ou em suas controladas e, ainda, aqueles, funcionários ou
não, que tenham sido indicados pela Companhia para exercer cargos estatutários ou não em entidades
das quais a Companhia participe na qualidade de sócia, associada ou patrocinadora (em conjunto ou
isoladamente “Beneficiários”), na hipótese de eventual dano ou prejuízo efetivamente sofrido pelos
Beneficiários por força do exercício de suas funções na Companhia, conforme acordos de indenidade
que venham a ser celebrados entre a Companhia e os respectivos Beneficiários.
Nesse sentido, a Companhia pretende celebrar acordos de indenidade com o propósito de garantir a
certos Beneficiários a estabilidade necessária para exercer suas funções de forma segura e previsível,
fornecendo proteção contra riscos inerentes ao desempenho de suas atribuições e dos negócios da
Companhia (“Acordo de Indenidade”). Uma vez assinado qualquer Acordo de Indenidade, a Companhia
assumirá compromisso de indenidade em caráter suplementar à Apólice D&O.
A Companhia informa ainda que adotou a prestação de compromisso de indenidade, não em
substituição, mas como suplemento à Apólice D&O, haja vista que sua cobertura extrapola o que é
usualmente coberto por seguros de responsabilidade civil, de modo que não há prêmios de cobertura
similar.
Por fim, a administração da Companhia entende que o seguro D&O e os contratos de indenidade que
venham a ser celebrados serão instrumentos importantes de atração e retenção de bons
administradores, que se sentem mais seguros ao assumir a gestão de uma empresa que oferece esse
tipo de proteção. Além disso, promovem proteção adequada para que eles possam tomar decisões
negociais que impliquem a assunção de riscos compatíveis com os níveis tolerância a riscos fixados no
interesse da companhia, e que restariam comprometidas ou engessadas com a possibilidade de
responsabilização civil. Por fim, o seguro D&O, em particular, enquanto contrato de seguro de
responsabilidade civil, possui uma natureza dúplice na medida em que o seguro, além de proteger o
patrimônio dos beneficiários, também garante a indenização do terceiro prejudicado.
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2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV



Em complemento às informações divulgadas no item 12.10. deste Formulário de Referência,
informamos que, na data deste Formulário de Referência, alguns administradores da Companhia
também ocupam cargos de administradores nas subisidiárias da Companhia, conforme informado
nas tabelas abaixo.
,GHQWLILFDomR

&3)&13-

7LSRGHUHODomRGR$GPLQLVWUDGRU
FRPDSHVVRDUHODFLRQDGD

&DUJR)XQomR

7LSRGH
SHVVRD
UHODFLRQDGD


$GPLQLVWUDGRUGR(PLVVRU
Carla Cristina Barboza Cardilo

245.482.748-47

Controle

Controlada
Direta

Controle

Controlada
Direta

Diretora de Relações com Investidores
3HVVRD5HODFLRQDGD
Netion Soluções em Internet Via Rádio S.A.

09.106.583/0001-04

Diretora Financeira
2EVHUYDo}HV
N/A

$GPLQLVWUDGRUGR(PLVVRU
Carla Cristina Barboza Cardilo

245.482.748-47

Diretora de Relações com Investidores
3HVVRD5HODFLRQDGD
C-Lig Telecomunicações S.A.

14.808.118/0001-55

Diretora Financeira
2EVHUYDo}HV
N/A

,GHQWLILFDomR

&3)&13-

7LSRGHUHODomRGR
$GPLQLVWUDGRUFRPDSHVVRD
UHODFLRQDGD

&DUJR)XQomR

7LSRGHSHVVRD
UHODFLRQDGD


$GPLQLVWUDGRUGR(PLVVRU
Denio Alves Lindo

142.857.028-43

Controle

Controlada Direta

Diretor-Presidente
3HVVRD5HODFLRQDGD
Netell Internet S.A.

18.270.560/000121

Diretor Financeiro
2EVHUYDo}HV
N/A
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$GPLQLVWUDGRUGR(PLVVRU
Denio Alves Lindo

142.857.028-43

Controle

Controlada Direta

Controle

Controlada Direta

Diretor-Presidente
3HVVRD5HODFLRQDGD
ISSO Internet e Telecomunicações Ltda.

19.905.417/000121

Administrador
2EVHUYDo}HV
N/A

$GPLQLVWUDGRUGR(PLVVRU
Carla Cristina Barboza Cardilo

245.482.748-47

Diretora de Relações com Investidores
3HVVRD5HODFLRQDGD
ISSO Internet e Telecomunicações Ltda.

19.905.417/000121

Administradora
2EVHUYDo}HV
N/A

$GPLQLVWUDGRUGR(PLVVRU
Carla Cristina Barboza Cardilo

245.482.748-47

Controle

Diretora de Relações com Investidores
3HVVRD5HODFLRQDGD
Netell Internet S.A..

18.270.560/0001-21

Diretora Sem Designação Específica
2EVHUYDo}HV
N/A

0HOKRUHV3UiWLFDVGH*RYHUQDQoD&RUSRUDWLYD6HJXQGRR,%*&
O “Código de Melhores Práticas de Governança Corporativa”, editado pelo Instituto Brasileiro de
Governança Corporativa – IBGC, objetiva tornar o ambiente organizacional e institucional brasileiro
mais sólido, justo, responsável e transparente, estabelecendo recomendações para a criação de
melhores sistemas de governança corporativa nas organizações, visando a otimizar o valor da
organização, facilitando seu acesso a recursos e contribuindo para o seu bom desempenho e
longevidade.
A Companhia está comprometida com as melhores práticas de governança corporativa, tendo aderido
práticas recomendadas pelo IBGC, como por exemplo vedação ao uso de informação privilegiadas e
existência de política de divulgação de informações relevantes; conselheiros com experiência em
questões operacionais, financeiras e outros, além de experiência em participação em outros
conselhos de administração; manutenção de um canal de denúncias para a apresentação de
denúncias ou resolução de dilemas de ordem ética; e previsão estatutária para a hipótese de
instalação de um conselho fiscal, a critério da Companhia e nos casos previstos em lei, conforme
deliberação em assembleia geral sobre a sua necessidade, entre outros.
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6HJPHQWRGH/LVWDJHPGR1RYR0HUFDGR
A Companhia sujeita-se também às regras do Regulamento do Novo Mercado. Em 2000, a B3
introduziu três segmentos de negociação, com níveis diferentes de práticas de governança
corporativa, denominados Nível 1, Nível 2 e Novo Mercado, com o objetivo de estimular as
companhias a seguir melhores práticas de governança corporativa e adotar um nível de divulgação
de informações adicional em relação ao exigido pela legislação. Os segmentos de listagem são
destinados à negociação de ações emitidas por companhias que se comprometam voluntariamente
a observar práticas de governança corporativa e exigências de divulgação de informações, além
daquelas já impostas pela legislação brasileira. Em geral, tais regras ampliam os direitos dos
acionistas e elevam a qualidade das informações fornecidas aos acionistas. O Novo Mercado é o
mais rigoroso deles, exigindo maior grau de práticas de governança corporativa dentre os três
segmentos. As companhias que ingressam no Novo Mercado submetem-se, voluntariamente, a
determinadas regras mais rígidas do que aquelas presentes na legislação brasileira, obrigando-se,
por exemplo, a emitir apenas ações ordinárias; manter, no mínimo, 25% de ações do capital da
Companhia em circulação; constituir um Comitê de Auditoria; aprovar regimento interno do Conselho
de Administração e de seus comitês de assessoramento; instituir área de controles internos na
Companhia, entre outros. A adesão ao Novo Mercado se dá por meio da assinatura de contrato entre
a companhia, seus administradores e acionistas controladores e a B3, além da adaptação do estatuto
da companhia de acordo com as regras contidas no Regulamento do Novo Mercado. Ao assinar os
contratos, as companhias devem adotar as normas e práticas do Novo Mercado. As regras impostas
pelo Novo Mercado visam a conceder transparência com relação às atividades e situação econômica
das companhias ao mercado, bem como maiores poderes para os acionistas minoritários de
participação na administração das companhias, entre outros direitos. Além das informações descritas
acima, não há outras informações relevantes que não tenham sido divulgadas nos demais subitens
deste item 12.
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13.1 - Descrição da política ou prática de remuneração, inclusive da diretoria não estatutária
(a)

objetivos da política ou prática de remuneração, informando se a política de

remuneração foi formalmente aprovada, órgão responsável por sua aprovação, data da
aprovação e, caso o emissor divulgue a política, locais na rede mundial de computadores onde
o documento pode ser consultado
Este item 13 descreve as práticas da Companhia com relação à remuneração dos membros do
Conselho de Administração, diretores estatutários, diretores não-estatutários e comitês de
assessoramento ao Conselho de Administração (“Comitês”), de acordo com a Política de Remuneração
da Administração aprovada por nosso Conselho de Administração realizada em 22 de junho de 2021
(“Política”). A Política da pode ser consultada no website da CVM (www.cvm.gov.br), em nosso website
(www.ri.desktop.com.br) e fisicamente no endereço de nossa sede.
Adicionalmente, este item também descreve as práticas que pretendemos adotar com relação à
remuneração de membros do Conselho Fiscal, se e quando instalado, sendo que tais membros terão
sua remuneração determinada pela Assembleia Geral de acionistas, de acordo com a lei aplicável.
Conforme descrito na Política, a remuneração oferecida aos membros do Conselho de Administração,
diretores estatutários, diretores não-estatutários e comitês de assessoramento ao Conselho de
Administração tem por objetivo ser uma ferramenta efetiva de atração, motivação e retenção dos
melhores profissionais do mercado para administração da Companhia, estando alinhada com os
objetivos estratégicos da Companhia, com foco em sua perenidade e na criação de valor no longo
prazo.
(b)

composição da remuneração

(i)

descrição dos elementos da remuneração e os objetivos de cada um deles

Diretoria Estatutária e Não-Estatutária
A remuneração fixa anual é o elemento principal e fundamental da remuneração dos membros da
Diretoria, e deverá se basear especialmente no cargo e nas responsabilidades desempenhadas na
Companhia, bem como na experiência individual, sendo composta por:
x

Pró-labore ou Salário: os diretores estatutários e não-estatutários da Companhia receberão
uma remuneração mensal, a título de pró-labore ou salário, definido de acordo com a
negociação individual, orientada, dentre outros fatores, por pesquisas salariais do segmento de
atividade da Companhia, observada a Política.

x

Benefícios (diretos e indiretos): os diretores estatutários e não-estatutários da Companhia
poderão ser elegíveis aos seguintes benefícios: (i) Plano de Assistência Médica e Odontológica;
(ii) Vale Alimentação ou Vale Refeição; (iii) Estacionamento; e (iv) Reembolso – Verba de
Representação.
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A remuneração variável é um elemento discricionário e adicional de remuneração, que permite à
Companhia oferecer retribuição adicional aos Diretores pelo seu desempenho e comportamento,
refletindo, ao mesmo tempo, o crescimento, satisfação da base de clientes, retorno sobre capital
investido e lucratividade da Companhia. Tal remuneração é atrelada ao cumprimento das metas
orçamentarias e operacionais (globais e individualizadas), e abrange apenas a Diretoria da Companhia
(inclusive a diretoria não-estatutária), não sendo aplicável aos membros do Conselho de Administração
e comitês de assessoramento. Cada área tem um farol de metas construído de acordo com o
planejamento estratégico da Companhia.
Os Diretores podem ser elegíveis ao recebimento de bônus ou participação nos lucros ou gratificações
excepcionais, entre outras formas de remuneração variável, que serão concedidos por liberalidade pela
Companhia, nos termos e condições das políticas internas determinadas pelo Conselho de
Administração.
A metodologia de determinação da remuneração variável deve ser revista anualmente para assegurar
o alinhamento com o objetivo e as diretrizes da Política.
Após a cessação do mandato dos Diretores, o Conselho de Administração poderá, a seu exclusivo
critério, conceder benefícios motivados pela cessação do cargo específicos a esses Diretores.
Os Diretores também podem ser elegíveis a participar de planos de incentivo de longo prazo, com
remuneração baseada em ações, incluindo opções ou outras modalidades e instrumentos que vierem
a ser estabelecidos pela Companhia.
O desenho dos incentivos de longo prazo, com remuneração baseada em ações, deve visar a gerar
incentivos concretos para a atração, motivação e retenção dos diretores, além de alinhar seus
interesses aos interesses dos acionistas e aos objetivos estratégicos da Companhia, de modo a
maximizar a criação de valor no longo prazo.
Os planos de incentivo de longo prazo, com remuneração baseada em ações, incluindo opções ou
outras modalidades e instrumentos que vierem a ser estabelecidos pela Companhia, terão seus
regramentos definidos em documentos específicos, a serem submetidos à aprovação dos acionistas
em Assembleia Geral.
Conselho de Administração e Comitês:
A remuneração fixa anual é o elemento básico da remuneração dos membros do Conselho de
Administração e dos membros dos Comitês, sendo composta por:
x

Pró-labore ou Salário: os membros do Conselho de Administração e dos Comitês receberão
uma remuneração mensal, a título de pró-labore ou salário, definido de acordo com a
negociação individual, orientada, dentre outros fatores, pelo tempo dedicado às funções, a
competência e a reputação profissional e o valor dos serviços no mercado de cada membro,
bem como por pesquisas de remuneração do setor de atividade e de companhias de porte
similar ao da Companhia, observada a Política.
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x

Benefícios (diretos e indiretos): A Companhia poderá reembolsar despesas gastas pelos
membros do Conselho de Administração e dos Comitês, com locomoção, acomodação,
alimentação e/ou outras relacionadas ao comparecimento em reuniões específicas e que
colaborem na prestação do auxílio às práticas da Companhia, mediante recebimento de
comprovação do referido gasto pelo Conselheiro. Adicionalmente, os membros do Conselho de
Administração e de eventuais Comitês estatutários poderão estar cobertos pela apólice de
Seguro de Responsabilidade Civil de Administradores (Seguro D&O).

Os membros do Conselho de Administração e dos Comitês do Conselho de Administração não farão
jus a remuneração variável, a benefícios motivados pela cessação do cargo, a benefícios pós-emprego,
ou a remuneração baseada em ações, incluindo opções.
Os membros do Conselho de Administração que também sejam membros da Diretoria, estatutária ou
não-estatutária, farão jus exclusivamente à remuneração recebida na qualidade de Diretores.
Os membros dos Comitês, estatutários ou não-estatutários, que também sejam membros do Conselho
de Administração e/ou Diretores, estatutários ou não-estatutários, não farão jus a qualquer acréscimo
de pró-labore, salário ou outro elemento de remuneração em função de sua participação nos Comitês.
Conselho Fiscal
Os membros do Conselho Fiscal, se e quando instalado, terão sua remuneração determinada pela
Assembleia Geral de acionistas de instalação.
(ii)

qual a proporção de cada elemento na remuneração total

As tabelas abaixo apresentam a proporção prevista ou realizada, conforme o caso, de cada elemento
na composição da remuneração total para o exercício social corrente, bem como nos exercícios sociais
encerrados em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018:
Remuneração Fixa

Remuneração
Variável

Remuneração
baseada em ações

Total

Conselho de Administração

100%

0%

0%

100%

Diretoria Estatutária

27,1%

14,9%

58,0%

100%

0%

0%

0%

100%

Comitê de Auditoria

100%

0%

0%

100%

Comitê de Compliance

100%

0%

0%

100%

Exercício encerrado em
31/12/2020

Remuneração Fixa

Remuneração
Variável

Remuneração
baseada em ações

Total

0%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

Remuneração Fixa

Remuneração
Variável

Remuneração
baseada em ações

Total

0%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

Exercício Corrente

Conselho Fiscal

Conselho de Administração
Diretoria Estatutária
Conselho Fiscal
Exercício encerrado em
31/12/2019
Conselho de Administração
Diretoria Estatutária
Conselho Fiscal
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Exercício encerrado em
31/12/2018

Remuneração Fixa

Remuneração
Variável

Remuneração
baseada em ações

Total

0%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

Conselho de Administração
Diretoria Estatutária
Conselho Fiscal

(iii)

metodologia de cálculo e de reajuste de cada um dos elementos da remuneração

O valor global máximo a ser pago aos administradores a título de remuneração é determinado pela
Assembleia Geral de Acionistas, estando a remuneração global máxima para tal público atendendo aos
limites impostos pelo artigo 152 da Lei das Sociedades por Ações, assim como a remuneração
individual dos membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal.
Caberá ao Conselho de Administração a seu critério, fixar a remuneração individual dos membros do
Conselho de Administração e dos membros dos Comitês, bem como a remuneração individual dos
Diretores (estatutários e não-estatutários), dentro do limite global da remuneração da administração
aprovado pela Assembleia Geral de Acionistas, podendo delegar ao Diretor-Presidente a fixação da
remuneração individual dos demais Diretores, observada a aderência a esta Política.
O Conselho de Administração da Companhia, é responsável pela implementação, supervisão e revisão
periódica da Política. A área da Companhia responsável por remuneração participará do processo,
através de pesquisa de mercado para cada cargo envolvido, recomendando anualmente, ou sempre
que demandado, uma nova proposta de remuneração.
O Conselho de Administração, com o suporte da área responspavel por remuneração, se instalado,
avaliará periodicamente o alinhamento da Política às práticas de mercado, a fim de identificar
discrepâncias significativas com relação a empresas similares e propor ao Conselho de Administração
os ajustes e revisões necessárias.
As revisões do pacote de remuneração dos Administradores podem ser feitas como parte do processo
de avaliação dos Administradores, conforme previsto na Política de Indicação de Administradores.
De modo a garantir o alinhamento com as práticas de mercado e manter a capacidade de atração,
motivação e retenção dos melhores profissionais, a Companhia pretende realizar, periodicamente,
pesquisas de mercado e estudos, comparando as práticas da Companhia com as das empresas de
porte e setor de atuação similares, inclusive sua característica de companhia aberta listada em bolsa.
Esses trabalhos deverão ser realizados por consultoria independente e o resultado será encaminhado
ao Conselho de Administração com as recomendações pertinentes.
(iv)

razões que justificam a composição da remuneração

Analisamos nossa performance e o desempenho de nossos administradores para manter a
remuneração de acordo com as práticas de mercado, adequadas à qualidade de nossos executivos e
dentro de nossas possibilidades financeiras. As razões que justificam a composição da remuneração
paga aos administradores da Companhia são o incentivo para a melhoria de sua gestão e a retenção
de executivos, visando ganho pelo compromisso de resultados de curto e longo prazo.
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(v)

a existência de membros não remunerado pelo emissor e a razão para esse fato

Conforme disposto na Política, alguns membros do Conselho de Administração e dos Comitês que
também são membros da diretoria, estatutária ou não-estatutária, fazem jus exclusivamente à
remuneração recebida na qualidade de diretores. Não existem membros não remunerados da
administração, exceto pelos seguintes conselheiros que renunciaram a sua remuneração: (i) Marcelo
Hudik Furtado de Albuquerque, (ii) Tiago Branco Waiselfisz, (iii) Felipe Franco da Silveira, que são
atualmente executivos da H.I.G. Capital e como prática de mercado do setor de private equity (uma vez
que são remunerados já como funcionários do private equity e uma de suas funçoes em tal trabalho é
servir como conselheiro de companhias investidas), não são remunerados como membros do Conselho
de Administração das companhias investidas, (iv) Denio Alves Lindo, atual Diretor-Presidente da
Companhia cargo pelo qual é remunerado, e (v) Marcos Camargo de Assis, atual acionista da
Companhia, e que concordou com os demais acionistas para não ser remunerado pelo cargo de
membro do Conselho de Administração.
Para efeitos de clareza, a referida renúncia pelo Sr. Denio Alves Lindo estende-se somente à
remuneração ao cargo de membro do Conselho de Administração, sem prejuízo da remuneração a que
faz jus como Diretor Presidente da Companhia. Os demais conselheiros acima listados renunciaram
expressamente à remuneração que fariam jus em razão do exercício de outros cargos e atividades
remuneradas em outras empresas não concorrentes da Companhia.
(c)

principais indicadores de desempenho que são levados em consideração na

determinação de cada elemento da remuneração
A remuneração fixa e os benefícios dos administradores da Companhia não são afetados diretamente
por seu desempenho individual, não havendo, portanto, indicadores específicos para estes elementos
da remuneração. Os salários e benefícios praticados estão de acordo com o mercado.
Caso haja elegibilidade no pagamento de bonificação para o exercício em questão, os administradores
recebem a remuneração variável de acordo com o atingimento de metas individuais e coletivas.
(d)

como a remuneração é estruturada para refletir a evolução dos indicadores de

desempenho
Parcela significativa do valor total pago aos administradores é recebida na forma de remuneração
variável, a qual é consideravelmente impactada pelos indicadores de desempenho acordados junto ao
Conselho de Administração no exercício, levando-se em conta os resultados históricos e o
planejamento estratégico da Companhia.
(e)

como a política ou prática de remuneração se alinha aos interesses do emissor de curto,

médio e longo prazo
O formato da remuneração acima descrita procura incentivar os colaboradores da Companhia a
buscarem a melhor rentabilidade dos projetos por ela desenvolvidos, de forma a alinhar os interesses
dos colaboradores com os da Companhia.
A remuneração variável anual dos diretores estatutários leva em consideração a aplicação de dois
fatores: Crescimento e Rentabilidade (com peso de 70%), e Implementação de Processos e Controles
(com peso de 30%), combinadas com métricas individuais da respectiva área de atuação dos diretores
estatutários, e é paga anualmente.
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(f)

existência de remuneração suportada por subsidiárias, controladas ou controladores

diretos ou indiretos
A Companhia é responsável pelo pagamento da totalidade da remuneração dos membros da
Administração da Companhia. Não há remuneração suportada por subsidiárias, controladas ou
controladores diretos ou indiretos.
(g)

existência de qualquer remuneração ou benefício vinculado à ocorrência de determinado

evento societário, tal como a alienação do controle societário do emissor
Em 18 de junho de 2021 foi aprovado em reunião do Conselho de Administração um programa de
outorga de opções, conforme parâmetros estabelecidos do plano de opções de ações aprovado em 13
de maio de 2021, que estabelece que caso os atuais acionistas da Companhia transfiram, em uma
transação de caráter secundário, mais de 50% das suas ações, o montante de opções atribuído aos
beneficiários do programa serão antecipados na data dessa transferência. Nesta hipótese, a despesa
esperada pela Companhia seria calculada com base em uma data hipotetica em que ocorreria uma
eventual transação de carater secundário (não prevista nesta data pelos atuais acionistas da
Companhia). Portanto, a Companhia não está considerando, para fins do item 13.2 (exercício social
corrente) deste Formulário de Referência, despesas referentes à antecipação do exercício do montante
de opções no âmbito do programa, apenas referentes ao exercício anual das opções outorgadas
conforme datas de exercício e outorga determinadas nos contratos de outorga.
(h)

práticas e procedimentos adotados pelo conselho de administração para definir a

remuneração individual do conselho de administração e da diretoria, indicando:
(i) os órgãos e comitês do emissor que participam do processo decisório, identificando de que
forma participam
Caberá ao Conselho de Administração a seu critério, fixar a remuneração individual dos membros do
Conselho de Administração e dos membros dos Comitês, bem como remuneração individual dos
demais Diretores, dentro do limite global da remuneração da administração aprovado pela Assembleia
Geral de Acionistas, podendo delegar ao Diretor-Presidente a fixação da remuneração individual dos
demais Diretores, observada a aderência à Política de Remuneração de Administradores.
(ii) 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
Os membros do Conselho de Administração e da Diretoria receberão uma remuneração fixa mensal,
definida de acordo com negociação individual, orientada dentre outros fatores, por pesquisas salariais
do nosso segmento de atividade, observada a Política.
De modo a garantir o alinhamento com as práticas de mercado e manter a capacidade de atração,
motivação e retenção dos melhores profissionais, a Companhia pretende realizar, periodicamente,
pesquisas de mercado e estudos, comparando as práticas da Companhia com as das empresas de
porte e setor de atuação similares, inclusive sua característica de companhia aberta listada em bolsa.
Esses trabalhos deverão ser realizados por consultoria independente e o resultado será encaminhado
ao Conselho de Administração com as recomendações pertinentes.

598

PÁGINA: 272 de 367

Formulário de Referência - 2021 - DESKTOP – SIGMANET COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA S.A.

Versão : 2

13.1 - Descrição da Política ou Prática de Remuneração, Inclusive da Diretoria Não
Estatutária
(iii) com que frequência e de que forma o conselho de administração avalia a adequação da
política de remuneração do emissor
O Conselho de Administração avalia anualmente, ou sempre que demandado, o alinhamento da Política
às práticas de mercado, a fim de identificar discrepâncias significativas com relação a empresas
similares e propor ao Conselho de Administração os ajustes e revisões necessárias.
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Remuneração total prevista para o Exercício Social corrente 31/12/2021 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

6,50

6,67

0,00

13,17

Nº de membros remunerados

1,50

6,67

0,00

8,17

180.000,00

3.244.666,67

0,00

3.424.666,67

Benefícios direto e indireto

0,00

0,00

0,00

0,00

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore

Descrição de outras
remunerações fixas

N/A

N/A

N/A

Remuneração variável
Bônus

0,00

1.779.016,67

0,00

1.779.016,67

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Descrição de outras
remunerações variáveis

N/A

N/A

N/A

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

6.949.509,59

0,00

6.949.509,59

Observação

Total da remuneração

O número de membros do Conselho
de Administração da Companhia foi
calculado em linha com as
disposições do Ofício-Circular
CVM/SEP nº 01/2021.

O número de membros da
Diretoria Estatutária da
Companhia foi calculado em
linha com as disposições do
Ofício-Circular CVM/SEP nº
01/2021. O pagamento de
bônus para a Diretoria
Estatutária foi realizado em abril
de 2021.

180.000,00

O número de membros do
Conselho Fiscal da Companhia
foi calculado em linha com as
disposições do Ofício-Circular
CVM/SEP nº 01/2021.

11.973.192,93

0,00

12.153.192,93

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2020 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

4,58

3,08

0,00

7,66

Nº de membros remunerados

0,00

3,08

0,00

3,08

Salário ou pró-labore

0,00

1.696.000,00

0,00

1.696.000,00

Benefícios direto e indireto

0,00

0,00

0,00

0,00

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

Remuneração fixa anual
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Outros
Descrição de outras
remunerações fixas

0,00
N/A

0,00
N/A

Versão : 2
0,00

0,00

N/A

Remuneração variável
Bônus

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Descrição de outras
remunerações variáveis

N/A

N/A

N/A

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.696.000,00

Observação

N/A

N/A

Total da remuneração

0,00

N/A

1.696.000,00

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2019 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

0,00

3,00

0,00

3,00

Nº de membros remunerados

0,00

3,00

0,00

3,00

Salário ou pró-labore

0,00

146.448,00

0,00

146.448,00

Benefícios direto e indireto

0,00

0,00

0,00

0,00

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Remuneração fixa anual

Descrição de outras
remunerações fixas

N/A

N/A

N/A

Remuneração variável
Bônus

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00
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Descrição de outras
remunerações variáveis

N/A

N/A

Versão : 2

N/A

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

146.448,00

Observação

N/A

N/A

Total da remuneração

N/A

0,00

146.448,00

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2018 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

0,00

3,00

0,00

3,00

Nº de membros remunerados

0,00

3,00

0,00

3,00

Salário ou pró-labore

0,00

146.448,00

0,00

146.448,00

Benefícios direto e indireto

0,00

0,00

0,00

0,00

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Remuneração fixa anual

Descrição de outras
remunerações fixas

N/A

N/A

N/A

Remuneração variável
Bônus

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Descrição de outras
remunerações variáveis

N/A

N/A

N/A

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

0,00

0,00

0,00
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Observação

Total da remuneração

N/A

N/A

Versão : 2

N/A

0,00

146.448,00
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13.3 - Remuneração variável do conselho de administração, diretoria estatutária e conselho
fiscal
Remuneração variável prevista para o
Exercício Social corrente em 31/12/2021
Número total de membros
Nº de membros remunerados
Bônus
Valor Mínimo Previsto no plano de
remuneração
Valor Máximo Previsto no plano de
remuneração
Valor Previsto no plano de remuneração,
caso as metas sejam atingidas (“Target”)
Participação nos Resultados
Valor Mínimo Previsto no plano de
remuneração
Valor Máximo Previsto no plano de
remuneração
Valor Previsto no plano de remuneração,
caso as metas sejam atingidas (“Target”)
Remuneração baseada em ações
Remuneração variável do Exercício
Social encerrado em 31/12/2020
Número total de membros
Nº de membros remunerados
Bônus
Valor Mínimo Previsto no plano de
remuneração
Valor Máximo Previsto no plano de
remuneração
Valor Previsto no plano de remuneração,
caso as metas sejam atingidas (“Target”)
Participação nos Resultados
Valor Mínimo Previsto no plano de
remuneração
Valor Máximo Previsto no plano de
remuneração
Valor Previsto no plano de remuneração,
caso as metas sejam atingidas (“Target”)
Remuneração variável do Exercício
Social encerrado em 31/12/2019
Número total de membros

Conselho de
Administração
6,5
1,5

Diretoria
Estatutária
6,67
6,67

0

Conselho Fiscal

Total

0
0

12,17
8,17

R$ 580.350,00

N/A

R$ 580.350,00

0

R$ 1.779.016,67

N/A

R$ 1.779.016,67

0

R$ 1.779.016,67

N/A

R$ 1.779.016,67

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Conselho Fiscal

Total
6,67
3,08

0

Conselho de
Administração
4,58

Diretoria
Estatutária
3,08

0
0

3,08
0

0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Conselho de
Administração
0

Diretoria
Estatutária
3

Nº de membros remunerados

0

Bônus
Valor Mínimo Previsto no plano de
remuneração
Valor Máximo Previsto no plano de
remuneração
Valor Previsto no plano de remuneração,
caso as metas sejam atingidas (“Target”)
Participação nos Resultados
Valor Mínimo Previsto no plano de
remuneração
Valor Máximo Previsto no plano de
remuneração
Valor Previsto no plano de remuneração,
caso as metas sejam atingidas (“Target”)

Conselho Fiscal

0

Total

0

3

3

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Remuneração variável do Exercício
Social encerrado em 31/12/2018
Número total de membros
Nº de membros remunerados
Bônus
Valor Mínimo Previsto no plano de
remuneração
Valor Máximo Previsto no plano de
remuneração
Valor Previsto no plano de remuneração,
caso as metas sejam atingidas (“Target”)
Participação nos Resultados
Valor Mínimo Previsto no plano de
remuneração
Valor Máximo Previsto no plano de
remuneração
Valor Previsto no plano de remuneração,
caso as metas sejam atingidas (“Target”)

Conselho de
Administração
0
0
0

Diretoria
Estatutária
3
3
0

0

Conselho Fiscal

Total

0
0
0

3
3
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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13.4

- Plano de remuneração baseado em ações do conselho de administração e diretoria

estatutária
Em relação ao plano de remuneração baseado em ações do conselho de administração e da
diretoria estatutária, em vigor no último exercício social e previsto para o exercício social
corrente, descrever:
a.

Termos e condições gerais

Na data deste Formulário de Referência, a Companhia possui um plano de opção de compra de ações
vigente, que foi aprovado em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 13 de maio de 2021 (o
“Plano”). De acordo com suas disposições, são elegíveis a receber opções de compra de ações de
nossa emissão (“Opções” ou “Ações”), nos termos do Plano, os administradores e empregados em
posição de comando ou gerencial da Companhia e suas controladas (“Pessoas Elegíveis”). Ressaltase que os membros do Conselho de Administração não fazem parte do Plano. Cada Pessoa Elegível
celebrará um Contrato de Opção (conforme definido no Plano) com a Companhia para formalizar a
outorga de opção, observado o disposto no Plano e no Programa (conforme definido no Plano) a que
se referir.
O Plano é administrado pelo Conselho de Administração da Companhia. O Conselho de Administração,
na medida em que for permitido por lei e pelo Estatuto Social da Companhia, terá amplos poderes para
tomar todas medidas necessárias e adequadas para a administração do Plano, incluindo: (a) a criação
e a aplicação de normas gerais relativas à outorga de Opções, nos termos do Plano, e a solução de
dúvidas de interpretação do Plano; (b) a criação de Programas, que poderão determinar termos e
condições específicos para cada grupo de Outorgados; (c) a eleição dos administradores e empregados
em posição de comando ou gerencial da Companhia e suas Controladas em favor dos quais a
Companhia outorgar uma ou mais Opções (“Outorgados”) e a autorização para outorgar Opções em
seu favor, estabelecendo todas as condições das Opções a serem outorgadas, bem como a
modificação de tais condições quando necessário ou conveniente; (d) a aprovação dos Contratos de
Opção a serem celebrados entre a Companhia e cada um dos Outorgados, observadas as
determinações do Plano; e (e) emissão de novas ações de nossa emissão dentro do limite do capital
autorizado ou a autorização para alienação de ações de nossa emissão em tesouraria, para satisfazer
o exercício de Opções a serem outorgadas nos termos do Plano e dos Contratos de Opção.
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O Conselho de Administração terá amplos poderes para modificar termos e condições dos Programas
e dos Contratos de Opção, exceto quando tais termos e condições afetarem negativamente os direitos
dos Outorgados já estabelecidos nos Programas e Contratos de Opção celebrados, para os quais
dependerá de mútuo acordo entre as partes. No exercício de sua competência, o Conselho de
Administração estará sujeito apenas aos limites estabelecidos em lei, na regulamentação aplicável, no
Estatuto Social da Companhia e no Plano, ficando claro que o Conselho de Administração poderá tratar
de maneira diferenciada os administradores, conselheiros e empregados em posição de comando ou
gerencial da Companhia que se encontrem em situação similar, não estando obrigado, por qualquer
regra de isonomia ou analogia, a estender a todos as condições que entenda aplicável apenas a algum
ou alguns indivíduos (desde que sejam preservados os direitos já concedidos aos Outorgados e os
princípios básicos do Plano). O Conselho de Administração poderá, ainda, estabelecer tratamento
especial para casos excepcionais durante a eficácia de cada direito de Opção, desde que sejam
preservados os direitos já concedidos aos Outorgados e os princípios básicos do Plano. Tal disciplina
excepcional não constituirá precedente invocável por outros Outorgados. As deliberações do Conselho
de Administração têm força vinculante para a Companhia relativamente a todas as matérias
relacionadas com o Plano.
Os Programas a serem aprovados pelo Conselho de Administração deverão definir, entre outros temas,
os Outorgados, o número de Ações Próprias adquiridas e Opções outorgadas, e sua distribuição entre
os Outorgados, o preço de aquisição e o preço de exercício, a data de vigência e as demais regras
específicas de cada Programa, observados os termos e condições gerais estabelecidos no Plano. O
Conselho de Administração poderá agregar novos Outorgados aos Programas em curso, observado
que a indicação de um Outorgado para um determinado Programa não implica sua indicação como
Outorgado em qualquer outro Programa futuro. Sempre que julgar conveniente, o Conselho de
Administração da Companhia elegerá os Outorgados em favor dos quais serão outorgadas Opções nos
termos do Plano e dos Programas a serem aprovados pelo Conselho de Administração, estabelecendo
também os prazos e condições de exercício das Opções e impondo quaisquer outras condições
relativas a tais Opções.
A outorga de Opções nos termos do Plano será regulada pelos Programas e pelos Contratos de Opção
a serem celebrados entre a Companhia e os Outorgados, os quais deverão especificar, sem prejuízo
de outras condições determinadas pelo Conselho de Administração, conforme o caso e observado o
disposto no Plano: (i) a quantidade e preço das Ações Próprias a serem adquiridas pelo Outorgado; (ii)
a quantidade de Opções objeto da outorga; (iii) os termos e condições para aquisição do direito ao
exercício da Opção; (iv) o prazo final para exercício da Opção; e (v) o preço de exercício e condições
de pagamento.
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Os Contratos de Opção serão individualmente elaborados para cada Outorgado, podendo o Conselho
de Administração estabelecer termos e condições diferenciados para cada Contrato de Opção, sem
necessidade de aplicação de qualquer regra de isonomia ou analogia entre os Outorgados, mesmo que
se encontrem em situações similares ou idênticas, desde que sejam preservados os direitos já
concedidos aos Outorgados. O direito de adquirir as Ações Próprias e as Opções outorgadas nos
termos do Plano são pessoais e intransferíveis, não podendo o Outorgado, em hipótese alguma,
transferir as Opções, nem os direitos e obrigações a elas inerentes, para qualquer terceiro (ressalvada
a opção de compra a Companhia e/ou determinados acionistas, estabelecida no Acordo de Acionistas
com Outorgados (conforme definido abaixo), opção essa que será cancelada caso a Companhia realize
o IPO.
O número total de Ações que poderão ser adquiridas no âmbito do Plano (incluindo as Ações Próprias)
não excederá 5% (cinco por cento) do capital social total da Companhia em bases totalmente diluídas
nesta data, equivalente a 2.973.615 (dois milhões, novecentas e setenta e três mil, seiscentas e quinze)
Ações, computando- se nesse cálculo todas as Opções a serem outorgadas nos termos do Plano e dos
Programas a serem criados pelo Conselho de Administração, exercidas ou não, exceto aquelas que
tenham sido extintas sem terem sido exercidas (e que voltarão a ficar disponíveis para novas outorgas),
contanto que o número total de Ações emitidas ou passíveis de serem emitidas nos termos do Plano
esteja sempre dentro do limite do capital autorizado da Companhia.
Os Outorgados poderão adquirir as Ações Próprias nos termos a serem definidos nos Programas e nos
Contratos de Opção. Os direitos de aquisição de Ações Próprias que não forem exercidos dentro do
respectivo período estipulado nos Programas e nos Contratos de Opção, ficarão extintos de pleno
direito, sem acumulação para o período seguinte.
Uma vez adquiridas as Ações, e como condição para tanto, os Outorgados deverão aderir a um acordo
de acionistas a ser celebrado pelos Outorgados, determinados acionistas e a Companhia, cuja minuta
integrará o Contrato de Opção (“Acordo de Acionistas com Outorgados”). Para mais informações a
respeito do Acordo de Acionistas com Outorgados, veja a Seção 15.5 deste Formulário de Referência.
b.

Principais objetivos do plano

Os Plano têm por objetivo permitir que as Pessoas Elegíveis, sujeito a determinadas condições,
adquiram Ações, com vistas a: (a) estimular a expansão, o êxito e a consecução dos objetivos sociais
da Companhia; (b) alinhar os interesses dos acionistas da Companhia aos das Pessoas Elegíveis; e (c)
possibilitar à Companhia atrair e manter a ela(s) vinculados as Pessoas Elegíveis como investidores.
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c.

Forma como o plano contribui para esses objetivos

Ao possibilitar que os Outorgados se tornem nossos acionistas, espera-se que estes tenham fortes
incentivos para comprometerem-se efetivamente com a criação de valor, bem como para exercerem
suas funções de maneira a integrarem-se aos interesses dos acionistas, aos objetivos sociais e aos
nossos planos de crescimento, assim maximizando nossos lucros, bem como gerando uma relação de
longo prazo destes profissionais com a nossa Companhia. O oferecimento das Opções ainda estimula
os Outorgados, por meio do comprometimento de seus recursos próprios, a buscarem a valorização
imediata das ações, sem, contudo, comprometerem o crescimento e a valorização futura das ações.
Atinge-se, ainda, por meio deste modelo, o compartilhamento dos riscos e dos nossos ganhos, por meio
da valorização das ações adquiridas no âmbito do Plano. Adicionalmente, o modelo adotado espera
ser eficaz como mecanismo de retenção de administradores e empregados, em face, principalmente,
do compartilhamento da valorização das nossas ações.
d.

Como o plano se insere na política de remuneração do emissor

O Plano é responsável pelo alinhamento de longo prazo dos executivos da Companhia, contribuindo
para a sustentabilidade do negócio da Companhia e a retenção de profissionais qualificados.
e.

Como o plano alinha os interesses dos administradores e do emissor a curto, médio e

longo prazo
As outorgas realizadas com base no Plano trazem diferentes mecanismos que permitem o alinhamento
de interesses dos administradores em diferentes horizontes de tempo.
f.

Número máximo de ações abrangidas

O número total de Ações que poderão ser adquiridas no âmbito do Plano não excederá 5% (cinco por
cento) do capital social total da Companhia em bases totalmente diluídas nesta data, equivalente a
2.973.615 (dois milhões, novecentas e setenta e três mil, seiscentas e quinze) Ações, computando-se
nesse cálculo todas as Opções a serem outorgadas nos termos do Plano e dos Programas a serem
criados pelo Conselho de Administração, exercidas ou não, exceto aquelas que tenham sido extintas
sem terem sido exercidas (e que voltarão a ficar disponíveis para novas outorgas), contanto que o
número total de Ações emitidas ou passíveis de serem emitidas nos termos do Plano esteja sempre
dentro do limite do capital autorizado da Companhia.
g.

Número máximo de opções a serem outorgadas

O número total de Ações que poderão ser adquiridas no âmbito do Plano não excederá 5% (cinco por
cento) do capital social total da Companhia em bases totalmente diluídas nesta data, equivalente a
2.973.615 (dois milhões, novecentas e setenta e três mil, seiscentas e quinze) Ações, computando-se
nesse cálculo todas as Opções a serem outorgadas nos termos do Plano e dos Programas a serem
criados pelo Conselho de Administração, exercidas ou não, exceto aquelas que tenham sido extintas
sem terem sido exercidas (e que voltarão a ficar disponíveis para novas outorgas), contanto que o
número total de Ações emitidas ou passíveis de serem emitidas nos termos do Plano esteja sempre
dentro do limite do capital autorizado da Companhia.
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h.

Condições de aquisição de ações

O Conselho de Administração tem competência para outorgar Opções, estabelecendo todas as
condições das Opções a serem outorgadas, bem como a modificação de tais condições quando
necessário ou conveniente. Quando julgar conveniente, o Conselho de Administração da Companhia
aprovará a outorga de Opções, elegendo os Outorgados em favor dos quais serão outorgadas Opções
nos termos do Plano e dos Programas a serem aprovados, fixando o preço de Exercício das Opções e
as condições de seu pagamento, estabelecendo os prazos e condições de exercício das Opções e
impondo quaisquer outras condições relativas a tais Opções.
i.

Critérios para fixação do preço de aquisição ou exercício

O Preço de Exercício das Opções deverá ser determinado nos respectivos Programas e/ou Contratos
de Opção, equivalente ao preço por ação pago pela aquisição das Ações Próprias, a ser pago em
moeda corrente nacional e em uma única parcela, no ato do exercício da respectiva Opção, conforme
os procedimentos definidos pelo Conselho de Administração.
j.

Critérios para fixação do prazo de exercício

Nos termos do Plano, as condições de vesting e exercício das Opções serão definidas nos Programas
e nos Contratos de Opção.
k.

Forma de liquidação

Com base na Cláusula 6.2 do Plano, poderemos, a critério do nosso Conselho de Administração, emitir
novas ações dentro do limite do capital autorizado ou vender ações mantidas em tesouraria.
l.

Restrições à transferência das ações

De acordo com a Cláusula 6.5 do Plano, toda e qualquer a transferência, pelo Outorgado, de Ações
Próprias e/ou de Ações por ele recebidas em decorrência do exercício de Opções estará sujeita
períodos de lock-up e determinadas restrições, conforme previsto no Contrato de Opção e no Acordo
de Acionistas com Outorgados.
m.

Critérios e eventos que, quando verificados, ocasionarão a suspensão, alteração ou

extinção do plano
O Plano entrou em vigor na data de sua aprovação pela Assembleia Geral Extraordinária da Companhia
em 13 de maio de 2021 e poderá ser extinto, a qualquer tempo, por decisão da Assembleia Geral. O
término de vigência do Plano não afetará a eficácia das Opções ainda em vigor outorgadas com base
nele.
n.

Efeitos da saída do administrador dos órgãos do emissor sobre seus direitos previstos

no plano de remuneração baseado em ações
Nas hipóteses de Desligamento do Outorgado, os direitos a ele conferidos de acordo o Plano poderão
ser extintos ou modificados,
O Conselho de Administração poderá definir condições de exercício, caducidade ou cancelamento das
Opções outorgadas em virtude do desligamento dos Outorgados.
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13.5 - Remuneração Baseada em Ações

13.5. - Em relação à remuneração baseada em ações reconhecida nos resultados dos 3 últimos
exercícios sociais e à prevista para o exercício social corrente, do conselho de administração e
da diretoria estatutária:
Informamos que não há informações sobre a remuneração baseada em ações reconhecida nos
resultados dos 3 últimos exercícios sociais, tendo em vista que o Programa de Opções de Ações foi
aprovado na Assembleia Geral Extraordinária em 18 de junho de 2021.
Remuneração baseada em ações prevista para o exercício social corrente 31/12/2021 - Valores
Anual
Remuneração baseada em ações do
exercício social em 31 de dezembro
2021
Nº total de membros
Nº de membros remunerados

Outorga de opções de compras de
ações
Data de Outorga
Prazo para que as opções se tornem
exercíveis
Prazo máximo para exercício das
opções

Prazo de restrição à transferência das
ações

Preço médio ponderado de exercício:
Preço médio ponderado de exercício:
(a) Das opções em aberto no início do
exercício social
(b) Das opções perdidas durante o
exercício social

Diretoria Estatutária

Conselho de Administração

7
7 (contemplados pelo plano de opção
de compra de ações), porém apenas 5
membros com opção de vesting em
2021
291.750 (número total de ações a
serem exercidas e opções outorgadas
em 2021)

7

18.06.2021
7 anos, sendo que ao longo dos 5
primeiros anos os administradores
poderão exercer ações e outorgar
opções.

-

0

-

7 anos.
No caso de realização de Oferta Pública
Inicial de Ações, 1 ano de restrição ou
após a restrição à transferência de ações
dos Acionistas Vendedores no âmbito da
Oferta, o que ocorrer po último.
No caso de não realização de Oferta
Pública Inicial de Ações, 5 anos de
restrição.
NA
NA
Não havia opções outorgadas no início
do exercício social

-

NA

-

(c) Das opções exercidas durante o
exercício social

R$4,43 (preço de referencia para
exercicio de compra de ações e
opções de acordo com contrato de
outorga de opção de
compra de ações) corrigido por CDI
desde 03-Fev-2021 até a data de
cada exercício

-

(d) Das opções expiradas durante o
exercício social

NA

-

Valor justo das opções na data de
cada outorga
Diluição potencial no caso do
exercício de todas as opções
outorgadas

R$23,00 de acordo com o piso da
Faixa Indicativa de Preço por Ação na
Oferta Pública Inicial de Ações.
0,5% do capital social nesta data,
considerando o exercício de todas as
291.750 ações e opções outorgadas
em 2021 referente ao 1º programa de
outorga
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13.6 - Opções em Aberto

13.6 – Opções em Aberto
Não aplicável, tendo em vista que não havia qualquer opção em aberto detida pelo conselho de
administração e pela diretoria estatutária da Companhia ao final do último exercício social.
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13.7 - Opções Exercidas E Ações Entregues

13.7 – Opções Exercidas e Ações Entregues:
Não aplicável, tendo em vista que nenhuma opção de compra de ações foi outorgada pela Companhia
aos seus administradores e não houve qualquer exercício de opção de compra de ações pelos
administradores da Companhia nos últimos três exercícios sociais.

613

PÁGINA: 287 de 367

Formulário de Referência - 2021 - DESKTOP – SIGMANET COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA S.A.

Versão : 2

13.8 - Precificação Das Ações/opções

13.8 - Precificação Das Ações/Opções
a. Modelo de precificação
O modelo para precificação utilizado foi o Binomial ou Black&Scholes, compatível com a metodologia
utilizada pelo mercado para reconhecimento da despesa referente ao plano de Stock Options outorgado
pela Companhia. Principais premissas: (i) strike price/preço de exercício conforme definido em contrato
de outorga; (ii) stock price com base no bottom range da Faixa Indicativa de Preço de Ação para a
Oferta (R$23,00); (iii) avaliação da volatilidade esperada do valor da ação na data de exercício da opção
com base na avaliação diária do valor de mercado de comparáveis considerando o período de 1 ano
anterior à data da outorga; (iv) prazo de vida da opção de 7 anos, conforme contrato; (v) percentual
nulo para distribuição de dividendos; (vi) adoção do CDI como taxa livre de risco em função da previsão
de que o preço de exercício definido nos contratos de outorga apresente atualização por CDI.
b. Dados e premissas utilizadas no modelo de precificação, incluindo o preço médio ponderado
das ações, ponderado das ações, preço do exercício, volatilidade esperada, prazo de vida da
opção, dividendos esperados e a taxa de juros livre de risco
•

Data de início: 18.6.2021
•

Entre 18.6.2021 e 13.7.2021, apenas dois executivos exerceram um percentual de ações do
montante total outorgado a cada um deles.

•

Os demais executivos apenas assinaram os respectivos contratos de outorga, e deverão ter o
primeiro vesting no respectivo aniversário de 1 ano da contratação como executivo estatuário
da Companhia

•

Quantidade de opções previstas no programa que poderão vir a ser outorgadas ao longo do
contrato de outorga: 1.849.665

•

Preço de exercício: R$4,43 (corrigido pelo CDI desde 03 de fevereiro de 2020 até a data de cada
exercício)

•

Volatilidade anualizada esperada: 2,27%

•

Prazo de maturidade esperado: 7 anos a partir da assinatura do contrato de outorga

•

Valor justo da opção em 13.7.2021: R$23,00

•

Taxa de juros livre de risco: 3,9%

c. Método utilizado e as premissas assumidas para incorporar os efeitos esperados de exercício
antecipado
Mantivemos a premissa de 7 anos de vencimento do contrato de outorga para determinação do efeito
de exercício total das ações e opções referentes a este 1º programa de incentivo de longo prazo.
d. Forma de determinação da volatilidade esperada
Considerando que a Companhia não tem histórico de negociação de suas ações, a volatilidade utilizada
para precificar as opções é baseada na volatilidade das ações de empresas que prestam serviços
comparáveis no mercado nacional internacional (quais sejam: “Telefonica Brasil”, “America Movil”,
“Verizon”, “AT&T” entre outras).
e. Se alguma outra característica da opção foi incorporada na mensuração de seu valor justo
Vide item (a) acima.

614

PÁGINA: 288 de 367

Formulário de Referência - 2021 - DESKTOP – SIGMANET COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA S.A.

Versão : 2

13.9 - Participações Detidas Por Órgão

13.9 – Participações Detidas por Órgão
Informar a quantidade de ações ou cotas direta ou indiretamente detidas, no Brasil ou no exterior, e
outros valores mobiliários conversíveis em ações ou cotas, emitidos pelo emissor, seus controladores
diretos ou indiretos, sociedades controladas ou sob controle comum, por membros do conselho de
administração, da diretoria estatutária ou do conselho fiscal, agrupados por órgão.
Participações em ações, cotas e outros valores mobiliários conversíveis, detidas por
administradores e conselheiros fiscais – por órgão
Órgão
Conselho de Administração
Diretoria
Conselho Fiscal

Ações
Número
18.894.076
0
0
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13.10 - Informações Sobre Planos de Previdência Conferidos Aos Membros do Conselho de
Administração E Aos Diretores Estatutários
13.10

- Informações sobre planos de previdência conferidos aos membros do conselho de

administração e aos diretores estatutários
Não aplicável, considerando que não há planos de previdência em vigor conferidos aos membros do
conselho de administração e aos diretores estatutários.
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3,00
3,00
48.816,00
48.816,00
48.816,00

3,08

801.568,00

126.193,55

550.054,05

31/12/2019

3,08

31/12/2020

Diretoria Estatutária

3,00

3,00

48.816,00

48.816,00

48.816,00

31/12/2018

0,00

0,00

0,00

0,00

4,58

Diretoria Estatutária

31/12/2020

Conselho de
Administração

N/A

N/A

31/12/2018

Conselho de Administração
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Em 2020 tivemos 3 diretores estatutários com Pró-labore sobre 5 meses (08/2020 a 12/2020); 1 diretor estatutário com Pró-labore sobre 10 meses (03/2020 a 12/2020), com um pro rata
adicional em 02/2020; e 1 recebendo sobre os 11 meses (02/2020 a 12/2020) o valor de R$72.500,00 e 1 mês o valor de R$4.068,00. Em 2020 tivemos 5 conselheiros eleitos em 23 de
dezembro de 2020.

31/12/2019

31/12/2020

Observação

Valor médio da
remuneração(Reais)

Valor da menor
remuneração(Reais)

Valor da maior
remuneração(Reais)

Nº de membros
remunerados

Nº de membros

Valores anuais

13.11 - Remuneração Individual Máxima, Mínima E Média do Conselho de Administração, da Diretoria Estatutária E do Conselho
Fiscal
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13.12 - Mecanismos de Remuneração ou Indenização Para os Administradores em Caso de
Destituição do Cargo ou de Aposentadoria
13.12 - Mecanismos de remuneração ou indenização para os administradores em caso de
destituição do cargo ou de aposentadoria
Não há mecanismos pré-acordados atualmente para indenização de administradores em caso de
aposentadoria ou destituição de cargos. Nos termos de nossa Política de Remuneração de
Administradores, após a cessação do mandato dos Diretores, o Conselho de Administração poderá, a
seu critério, conceder benefícios específicos motivados pela de cessação do cargo a esses Diretores.
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13.13 - Percentual na Remuneração Total Detido Por Administradores E Membros do
Conselho Fiscal Que Sejam Partes Relacionadas Aos Controladores
13.13 - Percentual na remuneração total detido por administradores e membros do conselho
fiscal que sejam partes relacionadas aos controladores
Em relação aos 3 últimos exercícios sociais, indicar o percentual da remuneração total de cada órgão
reconhecida no resultado do emissor referente a membros do conselho de administração, da diretoria
estatutária ou do conselho fiscal que sejam partes relacionadas aos controladores, diretos ou indiretos,
conforme definido pelas regras contábeis que tratam desse assunto
Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020.
Órgão
Conselho de Administração
Diretoria Estatutária
Conselho Fiscal

Percentual de Partes relacionadas
0%
0%
0%

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019.
Órgão
Conselho de Administração
Diretoria Estatutária
Conselho Fiscal

Percentual de Partes relacionadas
0%
0%
0%

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018.
Órgão
Conselho de Administração
Diretoria Estatutária
Conselho Fiscal

Percentual de Partes relacionadas
0%
0%
0%
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13.14 - Remuneração de Administradores E Membros do Conselho Fiscal, Agrupados Por
Órgão, Recebida Por Qualquer Razão Que Não A Função Que Ocupam
13.14 - Remuneração de administradores e membros do conselho fiscal, agrupados por órgão,
recebida por qualquer razão que não a função que ocupam
Os administradores e membros do conselho fiscal da Companhia não recebem qualquer remuneração
em virtude de qualquer razão que não a função que ocupam.
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13.15 - Remuneração de Administradores E Membros do Conselho Fiscal Reconhecida no Resultado de
Controladores, Diretos ou Indiretos, de Sociedades Sob Controle Comum E de Controladas do Emissor

13.15 - Remuneração de administradores e membros do conselho fiscal reconhecida no
resultado de controladores, diretos ou indiretos, de sociedades sob controle comum e de
controladas do emissor
Não aplicável, tendo em vista que os administradores da Companhia não recebem remuneração de
seus controladores. Vale notar que os conselheiros (i) Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque, (ii) Tiago
Branco Waiselfisz, (iii) Felipe Franco da Silveira, que são atualmente executivos da H.I.G. Capital e
como prática de mercado do setor de private equity, uma vez que são remunerados já como
funcionários do private equity e uma de suas funçoes em tal trabalho é servir como conselheiro de
companhias investidas, renunciaram a sua remuneração na Companhia.
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13.16 - Outras Informações Relevantes

13.16 - Outras informações relevantes
Todas as informações relevantes relacionadas a esta Seção 13 foram descritas nos itens acima.
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14.1 - Descrição Dos Recursos Humanos

14.1 - Descrições dos recursos humanos
(a)

número de empregados (total, por grupos com base na atividade desempenhada e por

localização geográfica)
A tabela abaixo, demonstra o número de empregados em 31 de março de 2021 e em 31 de dezembro
dos respectivos anos 2018, 2019 e 2020 divididos por atividade desempenhada
Empregados por Atividade Desempenhada
31/12/2018
31/12/2019
31/12/2020

Atividades
Administrativo
Operacional
Diretoria
Gerente
Supervisor
Engenheiros
Técnico
Estagiários
Aprendiz
Total

31/03/2021

89

98

120

204

235

247

455

573

5

4

5

6

14

21

28

32

28

38

61

111

0

0

3

4

103

110

211

335

0

0

0

2

11

15

13

18

485

533

896

1.285

A tabela abaixo, demonstra o número de empregados em 31 de março de 2021 em 31 de dezembro
dos respectivos anos 2018, 2019 e 2020 divididos por localização geográfica.

Localização
Sumaré/SP
Praia Grande/SP
Jaguariúna/SP
Total

Colaboradores por Localização Desempenhada
31/12/2018
31/12/2019
31/12/2020
485

533

0
0
485

31/03/2021

848

1.129

0

0

114

0

48

42

533

896

1.285

A Companhia possui 1 empregado especialmente designado para desenvolver as atividades de
compliance, 1 envolvido nas atividades de auditoria interna e 1 especialmente designado para a área
de controles internos e riscos corporativos, na data deste Formulário de Referência.
(b)

número de terceirizados (total, por grupos com base na atividade desempenhada e por

localização geográfica)

31/03/2021

Atividade

Sumaré/SP

Total

Operacional

251

251

Técnico

71

71

Comercial

8

8

330

330

Total
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31/12/2020

Atividade

Sumaré/SP

Total

Operacional

224

224

Técnico

74

74

Comercial

9

9

307

307

Total

31/12/2019

Atividade

Sumaré/SP

Total

Operacional

172

172

Técnico

52

52

Comercial

5

5

229

229

Total

31/12/2019

Atividade

Sumaré/SP

Total

Operacional

158

158

Técnico

39

39

Comercial

0

0

197

197

Total

(c)

índice de rotatividade
31/12/2020

31/12/2019

31/12/2018

6,81%

4,96%

3,41%
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14.2 - Alterações Relevantes - Recursos Humanos

14.2 - Alterações relevantes – Recursos humanos
Não houve qualquer alteração relevante ocorrida com relação aos números divulgados no item 14.1
deste Formulário de Referência.
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14.3 - Descrição da Política de Remuneração Dos Empregados

14.3 - Descrição da política de remuneração dos empregados
(a)

política de salários e remuneração variável

A Companhia considera sua política de Recursos Humanos como parte integrante de sua estratégia
empresarial, visando assegurar: remuneração em linha com o mercado; condições de atrair e reter os
profissionais para a Companhia; definição de uma estrutura de cargos e salários adequada aos
processos organizacionais e o fornecimento de uma base de conduta para que o empregado conheça
suas atribuições e responsabilidades. Além disso, a política de Recursos Humanos tem como objetivo
atrair, reter e desenvolver os profissionais com real capacidade para atender as necessidades e
prioridades da Companhia frente ao mercado e estimular o autodesenvolvimento dos empregados,
possibilitando seu aperfeiçoamento profissional, por meio de políticas de aproveitamento interno.
(b)

política de benefícios

Os empregados da Companhia são elegíveis a benefícios diversos de acordo com o cargo, bem como
de acordo com a legislação aplicável. Dentre os benefícios disponibilizados aos empregados da
Companhia estão: (i) vale alimentação e/ou refeição; (ii) seguro de vida; (iii) vale transporte; (iv)
Participação nos Lucros ou Resultados (PLR); e (v) descontos nos planos de Internet para empregados
da Companhia.
Além disso, a Companhia possui política de PLR para todos os seus colaboradores, a qual considera
metas gerais e individuais que alinham os funcionários com os objetivos da Companhia.
(c)
características dos planos de remuneração baseados em ações dos empregados não
administradores, identificando: (i) grupo de beneficiários; (ii) condições para exercício; (iii)
preço de exercício; (iv) prazo de exercício; e (v) quantidade de ações comprometidas pelo plano:
A Companhia não possuía plano de outorga de opções de ações nos exercícios sociais anteriores a
2021. Na data deste Formulário de Referência, a Companhia possui um plano de opção de compra de
ações vigente, que foi aprovado em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 13 de maio de 2021
(o “Plano”), cujos detalhes estão descritos no item 13.4 deste Formulário de Referência.
O Plano é administrado pelo Conselho de Administração da Companhia. O Conselho de Administração,
na medida em que for permitido por lei e pelo Estatuto Social da Companhia, terá amplos poderes para
tomar todas medidas necessárias e adequadas para a administração do Plano, incluindo: (a) a criação
e a aplicação de normas gerais relativas à outorga de Opções, nos termos do Plano, e a solução de
dúvidas de interpretação do Plano; (b) a criação de Programas, que poderão determinar termos e
condições específicos para cada grupo de Outorgados; (c) a eleição dos administradores e empregados
em posição de comando ou gerencial da Companhia e suas Controladas em favor dos quais a
Companhia outorgar uma ou mais Opções (“Outorgados”) e a autorização para outorgar Opções em
seu favor, estabelecendo todas as condições das Opções a serem outorgadas, bem como a
modificação de tais condições quando necessário ou conveniente; (d) a aprovação dos Contratos de
Opção a serem celebrados entre a Companhia e cada um dos Outorgados, observadas as
determinações do Plano; e (e) emissão de novas ações de nossa emissão dentro do limite do capital
autorizado ou a autorização para alienação de ações de nossa emissão em tesouraria, para satisfazer
o exercício de Opções a serem outorgadas nos termos do Plano e dos Contratos de Opção.
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O Conselho de Administração terá amplos poderes para modificar termos e condições dos Programas
e dos Contratos de Opção, exceto quando tais termos e condições afetarem negativamente os direitos
dos Outorgados já estabelecidos nos Programas e Contratos de Opção celebrados, para os quais
dependerá de mútuo acordo entre as partes. No exercício de sua competência, o Conselho de
Administração estará sujeito apenas aos limites estabelecidos em lei, na regulamentação aplicável, no
Estatuto Social da Companhia e no Plano, ficando claro que o Conselho de Administração poderá tratar
de maneira diferenciada os administradores, conselheiros e empregados em posição de comando ou
gerencial da Companhia que se encontrem em situação similar, não estando obrigado, por qualquer
regra de isonomia ou analogia, a estender a todos as condições que entenda aplicável apenas a algum
ou alguns indivíduos (desde que sejam preservados os direitos já concedidos aos Outorgados e os
princípios básicos do Plano). O Conselho de Administração poderá, ainda, estabelecer tratamento
especial para casos excepcionais durante a eficácia de cada direito de Opção, desde que sejam
preservados os direitos já concedidos aos Outorgados e os princípios básicos do Plano. Tal disciplina
excepcional não constituirá precedente invocável por outros Outorgados. As deliberações do Conselho
de Administração têm força vinculante para a Companhia relativamente a todas as matérias
relacionadas com o Plano.
A outorga de Opções nos termos do Plano será regulada pelos Contratos de Opção a serem celebrados
entre a Companhia e os Outorgados, os quais deverão especificar, sem prejuízo de outras condições
determinadas pelo Conselho de Administração, conforme o caso e observado o disposto no Plano: (i) a
quantidade e preço das Ações Próprias a serem adquiridas pelo Outorgado; (ii) a quantidade de Opções
objeto da outorga; (iii) os termos e condições para aquisição do direito ao exercício da Opção; (iv) o
prazo final para exercício da Opção; e (v) o preço de exercício e condições de pagamento.
Os Contratos de Opção serão individualmente elaborados para cada Outorgado, podendo o Conselho
de Administração estabelecer termos e condições diferenciados para cada Contrato de Opção, sem
necessidade de aplicação de qualquer regra de isonomia ou analogia entre os Outorgados, mesmo que
se encontrem em situações similares ou idênticas, desde que sejam preservados os direitos já
concedidos aos Outorgados. O direito de adquirir as Ações Próprias e as Opções outorgadas nos
termos do Plano são pessoais e intransferíveis, não podendo o Outorgado, em hipótese alguma,
transferir as Opções, nem os direitos e obrigações a elas inerentes, para qualquer terceiro (ressalvada
a opção de compra a Companhia e/ou determinados acionistas, estabelecida no Acordo de Acionistas
com Outorgados).
O número total de Ações que poderão ser adquiridas no âmbito do Plano (incluindo as Ações Próprias)
não excederá 5% (cinco por cento) do capital social total da Companhia em bases totalmente diluídas
nesta data, equivalente a 2.973.615 (dois milhões, novecentas e setenta e três mil, seiscentas e quinze
Ações, computando- se nesse cálculo todas as Opções a serem outorgadas nos termos do Plano e dos
Programas a serem criados pelo Conselho de Administração, exercidas ou não, exceto aquelas que
tenham sido extintas sem terem sido exercidas (e que voltarão a ficar disponíveis para novas outorgas),
contanto que o número total de Ações emitidas ou passíveis de serem emitidas nos termos do Plano
esteja sempre dentro do limite do capital autorizado da Companhia.
Os Outorgados poderão adquirir as Ações Próprias nos termos a serem definidos nos Programas e nos
Contratos de Opção. Os direitos de aquisição de Ações Próprias que não forem exercidos dentro do
respectivo período estipulado nos Programas e nos Contratos de Opção, ficarão extintos de pleno
direito, sem acumulação para o período seguinte.
Nos termos do Plano, as condições de vesting e exercício das Opções serão definidas nos Programas
e nos Contratos de Opção.
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14.4 - Descrição das relações entre o emissor e sindicatos
Todas as relações e interações havidas entre a Companhia e o Sindicato da categoria profissional dos
seus empregados ocorreram de forma cordial e solícita. A Companhia costuma atender todas as
solicitações feitas pelo Sindicato e cumpre com as Convenções Coletivas de Trabalho aplicáveis. Não
ocorreram paralisações e/ou greves nos exercícios sociais anteriores.
Em 2021, os empregados da Companhia pertenciam à base territorial do Sindicado dos Trabalhadores
nas Empresas de Internet, Manutenção e Cursos de Informática do Estado de São Paulo (SINDIESP).
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2.316.468

1.864.474

1.864.474

Brasileira-SP

Brasileira-SP

Brasileira-SP

Qtde. de ações (Unidades)

4,097%

3,297%

3,297%

Ações ordinárias %

Sim

Sim

Sim

Ações %

Não

142.857.028-43

Denio Alves Lindo

16.577.608

Brasileira-SP

BRL Trust Investimentos Ltda.

Sim

33.898.992

Brasileira-SP

34.509.036/0001-17

29,323%

59,962%

Sim

Sim

0

0

0

0

0

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Makalu Brasil Partners I J – Fundo de Investimento em Partic. Multiestratégia Invest. no Exterior

Não

068.633.818-93

Marcos Camargo de Assis

Não

188.094.358-18

José Carlos Franco Júnior

Não

474.578.216-00

Múcio Camargo de Assis Filho

Classe ação

Detalhamento por classes de ações (Unidades)

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista Residente no Exterior

Participa de acordo de acionistas

Nacionalidade-UF

CPF/CNPJ acionista

Acionista

15.1 / 15.2 - Posição Acionária
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Não

Juridica

Sim

Não

Não

Não

Tipo pessoa

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

Ações preferenciais %

Acionista controlador

13/05/2021

23.025.053/0001-62

13/05/2021

13/05/2021

13/05/2021

13/05/2021

16.577.608

33.898.992

2.316.468

1.864.474

1.864.474

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Última alteração
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29,323%

59,962%

4,097%

3,297%

3,297%

Total ações %

Versão : 2
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11.670

TOTAL

56.533.686

0

100,000%

0,000%

0,024%

Ações ordinárias %

Qtde. de ações (Unidades)

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

OUTROS

Classe ação

Detalhamento por classes de ações (Unidades)

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações %

0

0

0

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista Residente no Exterior

Participa de acordo de acionistas

Nacionalidade-UF

CPF/CNPJ acionista

Acionista

15.1 / 15.2 - Posição Acionária
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Tipo pessoa

0,000%

0,000%

0,000%

Ações preferenciais %

Acionista controlador

56.533.686

0

11.670

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Última alteração
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100,000%

0,000%

0,024%

Total ações %
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Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior

CPF/CNPJ acionista

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Participa de acordo de acionistas

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Nacionalidade-UF

15.1 / 15.2 - Posição Acionária
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Ações preferenciais %

Tipo pessoa

Acionista controlador

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Última alteração

PÁGINA: 306 de 367

Total ações %

Versão : 2

Formulário de Referência - 2021 - DESKTOP – SIGMANET COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA S.A.

Versão : 2

15.3 - Distribuição de Capital
Data da última assembleia / Data da
última alteração

31/03/2021

Quantidade acionistas pessoa física
(Unidades)

4

Quantidade acionistas pessoa jurídica
(Unidades)

1

Quantidade investidores institucionais
(Unidades)

0

Ações em Circulação
Ações em circulação correspondente a todas ações do emissor com exceção das de titularidade do controlador, das pessoas a ele
vinculadas, dos administradores do emissor e das ações mantdas em tesouraria

Quantidade ordinárias (Unidades)

0

0,000%

Quantidade preferenciais (Unidades)

0

0,000%

Total

0

0,000%
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$FRUGRGHDFLRQLVWDVDUTXLYDGRQDVHGHGRHPLVVRURXGRTXDORFRQWURODGRUVHMDSDUWH
1D GDWD GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD SRVVXtPRV  GRLV  DFRUGRV GH DFLRQLVWDV YLJHQWHV H
DUTXLYDGRV QD VHGH GD &RPSDQKLD 2 SULPHLUR ILUPDGR HP  GH PDUoR GH  ³$FRUGR
)XQGDGRUHV´ RTXDOILFDUiLPHGLDWDPHQWHUHVFLQGLGRTXDQGRGDUHDOL]DomRGDXPDRIHUWDS~EOLFDGH
Do}HV$LQGDHPGHPDLRGHD$VVHPEOHLD*HUDO([WUDRUGLQiULDGD&RPSDQKLDDSURYRXD
FULDomR GH XP SODQR GH RSomR GH FRPSUD GH Do}HV GD &RPSDQKLD FXMR REMHWLYR p SHUPLWLU TXH
GHWHUPLQDGRVDGPLQLVWUDGRUHVHHPSUHJDGRVHPSRVLomRGHFRPDQGRRXJHUHQFLDOGD&RPSDQKLDH
VXDVFRQWURODGDVVXMHLWRDGHWHUPLQDGDVFRQGLo}HVDGTXLUDPDWp FLQFRSRUFHQWR GRFDSLWDOVRFLDO
WRWDOGD&RPSDQKLDHPEDVHVWRWDOPHQWHGLOXtGDVQHVWDGDWDVHQGRFHUWRRVEHQHILFLiULRVLQLFLDLVGR
SODQRDGHULUDPDXPDFRUGRGHDFLRQLVWDVHPGHMXQKRGHFRQIRUPHDGLWDGRHPGHMXOKR
GH ³$FRUGR623´ 
D

3DUWHV

$FRUGR)XQGDGRUHV
L 0DNDOX%UDVLO3DUWQHUV,-±)XQGRGH,QYHVWLPHQWRHP3DUWLFLSDo}HV0XOWLHVWUDWpJLD,QYHVWLPHQWRQR
([WHULRUH LL 'HQLR$OYHV/LQGR0XFLR&DPDUJRGH$VVLV)LOKR0DUFRV&DPDUJRGH$VVLVH-RVp
&DUORV)UDQFR-XQLRU ³$FLRQLVWDV)XQGDGRUHV´ $LQGDD&RPSDQKLDpLQWHUYHQLHQWHDQXHQWH
$FRUGR623
L 0DNDOX%UDVLO3DUWQHUV,-)XQGRGH,QYHVWLPHQWRHP3DUWLFLSDo}HV0XOWLHVWUDWpJLD,QYHVWLPHQWRQR
([WHULRU D³,QYHVWLGRUD´ 'HQLR$OYHV/LQGR ³'HQLR´ 0XFLR&DPDUJRGH$VVLV)LOKR ³0XFLR´ 0DUFRV
&DPDUJRGH$VVLV ³0DUFRV´ H-RVp&DUORV)UDQFR-XQLRU ³-RVp´HHPFRQMXQWRFRPD,QYHVWLGRUDRV
³$FLRQLVWDV%DVH´ H LL RV2XWRUJDGRV FRQIRUPHGHILQLGRQR3ODQRGH2SomRGH&RPSUDGH$o}HV
DSURYDGR SHOD $VVHPEOHLD *HUDO ([WUDRUGLQiULD GD &RPSDQKLD UHDOL]DGD HP  GH PDLR GH 
³3ODQR´  TXH DGHULUDP DR $FRUGR 623 SRU PHLR GD DVVLQDWXUD GH WHUPR GH DGHVmR $LQGD D
&RPSDQKLDpLQWHUYHQLHQWHDQXHQWH
E

'DWDGHFHOHEUDomR

$FRUGR)XQGDGRUHV
GHPDUoRGH
$FRUGR623
GHMXQKRGH
F

3UD]RGHYLJrQFLD

$FRUGR)XQGDGRUHV
2$FRUGR)XQGDGRUHVILFDUiLPHGLDWDPHQWHUHVFLQGLGRFRPDUHDOL]DomRGD2IHUWDQRVWHUPRVGHVXD
FOiXVXOD E 
$FRUGR623
2 $FRUGR 623 LQLFLRX VXD YLJrQFLD QD GDWD GH VXD DVVLQDWXUD H YLJRUDUi HQTXDQWR RV 2XWRUJDGRV
IRUHP DFLRQLVWDV GD &RPSDQKLD VHQGR TXH R $FRUGR 623 GHL[DUi GH YLJRUDU HP UHODomR D FDGD
2XWRUJDGRQDPHGLGDHPTXHWDO2XWRUJDGRGHL[DUGHVHUWLWXODUGH$o}HV
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G

'HVFULomRGDVFOiXVXODVUHODWLYDVDRH[HUFtFLRGRGLUHLWRGHYRWRHGRSRGHUGHFRQWUROH

$FRUGR)XQGDGRUHV
(QTXDQWRR$FRUGR)XQGDGRUHVHVWLYHUYLJHQWHHFRQIRUPHQHOHGHWDOKDGRRV$FLRQLVWDV)XQGDGRUHV
GHYHUmR UHDOL]DU j VXD H[FOXVLYD UHVSRQVDELOLGDGH XPD UHXQLmR SUpYLD ³5HXQLmR 3UpYLD´  D ILP GH
GLVFXWLUHGHFLGLURVYRWRVDVHUHPSURIHULGRVGHPDQHLUDXQLIRUPHHQRPHVPRVHQWLGRSHORV$FLRQLVWDV
)XQGDGRUHVQD$VVHPEOHLD*HUDOHSHORV&RQVHOKHLURVQRPHDGRVSHORV$FLRQLVWDV)XQGDGRUHVQDV
5HXQL}HVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRFRQIRUPHRFDVR$LQGDHQTXDQWRHVWLYHUYLJHQWHHFRQIRUPH
QHOHGHWDOKDGRQR$FRUGRGH$FLRQLVWDV)XQGDGRUHVDOJXPDVPDWpULDVGHSHQGHUmRGRYRWRDILUPDWLYR
GRV$FLRQLVWDV)XQGDGRUHVHP$VVHPEOHLD*HUDOSDUDDSURYDomR
$FRUGR623
2$FRUGRGH$FLRQLVWDVWHPFRPRILQDOLGDGHGLVFLSOLQDUGLUHLWRVHREULJDo}HVSDWULPRQLDLVHSROtWLFRV
RULXQGRVGDVDo}HVGD&RPSDQKLDGHWLGDVSHORVEHQHILFLiULRVGR3ODQRGH2SomRGH&RPSUDGH$o}HV
GD &RPSDQKLD PHGLDQWH R HVWDEHOHFLPHQWR GH FHUWDV UHVWULo}HV j WUDQVIHUrQFLD GH UHIHULGDV Do}HV
HJ ORFNXS GLUHLWR GH SUHIHUrQFLD QD WUDQVIHUrQFLD GLUHLWR GH YHQGD FRQMXQWD H GLUHLWR GH YHQGD
IRUoDGD 1RVWHUPRVGR$FRUGRRVEHQHILFLiULRVFRQVWLWXtUDPFHUWRVUHSUHVHQWDQWHVFRPSRGHUHVSDUD
SUDWLFDU WRGRV RV DWRV QHFHVViULRV DR FXPSULPHQWR GDV REULJDo}HV GH UHVWULo}HV j WUDQVIHUrQFLD GH
Do}HVSUHYLVWDVQR$FRUGRLQFOXLQGRH[HUFHUGLUHLWRGHYRWRVHQHFHVViULRSDUDRVILQVGR$FRUGR$OpP
GLVVRDVSDUWHVVHREULJDUDPDSUDWLFDUWRGRVRVGHPDLVDWRVLQFOXVLYHRH[HUFtFLRGHGLUHLWRVGHYRWRV
TXH SRVVDP VHU QHFHVViULRV RX DGHTXDGRV j LPSOHPHQWDomR H FXPSULPHQWR GDV GLVSRVLo}HV GR
$FRUGR
H
'HVFULomRGDVFOiXVXODVUHODWLYDVjLQGLFDomRGHDGPLQLVWUDGRUHVPHPEURVGHFRPLWrV
HVWDWXWiULRVRXGHSHVVRDVTXHDVVXPDPSRVLo}HVJHUHQFLDLV
$FRUGR)XQGDGRUHV
(QTXDQWR R $FRUGR )XQGDGRUHV HVWLYHU YLJHQWH H FRQIRUPH QHOH GHWDOKDGR D RV $FLRQLVWDV
)XQGDGRUHVWHUmRRGLUHLWRGHHOHJHU L DPDLRULDGRVPHPEURV LL PHPEURV LLL XPPHPEURRX
LY QHQKXPPHPEURDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDFDVRGHWHQKDPFRQMXQWDPHQWH
L DPDLRULDGRFDSLWDOVRFLDOWRWDOHYRWDQWHGD&RPSDQKLD LL HQWUHHGRFDSLWDOVRFLDOWRWDO
H YRWDQWH GD &RPSDQKLD LLL  HQWUH  H  GR FDSLWDO VRFLDO WRWDO H YRWDQWH GD &RPSDQKLD RX
LY PHQRVGHGRFDSLWDOVRFLDOWRWDOHYRWDQWHGD&RPSDQKLDUHVSHFWLYDPHQWH E SRUVXDYH]D
0DNDOX%UDVLO3DUWQHUV,-±)XQGRGH,QYHVWLPHQWRHP3DUWLFLSDo}HV0XOWLHVWUDWpJLD,QYHVWLPHQWRQR
([WHULRUWHUiRGLUHLWRGHHOHJHUHGHVWLWXLUDTXDOTXHUWHPSRWRGRVRVGHPDLVPHPEURVGR&RQVHOKR
GH $GPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD H VHXV UHVSHFWLYRV VXSOHQWHV RX DWp WRGRV RV PHPEURV FDVR RV
$FLRQLVWDV )XQGDGRUHV QmR DWLQMDP HP FRQMXQWR PDLV TXH  GR FDSLWDO VRFLDO WRWDO H YRWDQWH GD
&RPSDQKLD LQFOXLQGRRSUHVLGHQWHGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
$FRUGR623
1mRDSOLFiYHO
I

'HVFULomRGDVFOiXVXODVUHODWLYDVjWUDQVIHUrQFLDGHDo}HVHjSUHIHUrQFLDSDUDDGTXLULODV

$FRUGR)XQGDGRUHV
(QTXDQWRR$FRUGR)XQGDGRUHVHVWLYHUYLJHQWHHFRQIRUPHQHOHGHWDOKDGRRV$FLRQLVWDV)XQGDGRUHV
GHYHUmR REVHUYDU GHWHUPLQDGDV UHVWULo}HV j WUDQVIHUrQFLD GH Do}HV H[FHWR SRU WUDQVIHUrQFLDV
SHUPLWLGDV
$FRUGR623
+i UHVWULomR j WUDQVIHUrQFLD GH TXDOTXHU IRUPD GDV Do}HV H RSo}HV GRV 2XWRUJDGRV YLQFXODGDV DR
$FRUGR623RTXHDSHQDVVHUiSHUPLWLGRDSyVRVHJXLQWHSHUtRGRGHWHUPLQDGR lock-up FDVRWHQKD
RFRUULGRXP,32GD&RPSDQKLDDWpDGDWDGD7UDQVIHUrQFLDDV$o}HV3UySULDVVRPHQWHSRGHUmRVHU
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7UDQVIHULGDV [  HP  XP  DQR DSyV D DTXLVLomR GH UHIHULGDV $o}HV 3UySULDV SHOR 2XWRUJDGR RX
\ DSyVRGHFXUVRGHSHUtRGRGHlock-upH[LJLGRGD,QYHVWLGRUDQR,32RTXHRFRUUHUSRU~OWLPR
J
'HVFULomRGDVFOiXVXODVTXHUHVWULQMDPRXYLQFXOHPRGLUHLWRGHYRWRGHPHPEURVGR
FRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRRXGHRXWURVyUJmRVGHILVFDOL]DomRHFRQWUROH
$FRUGR)XQGDGRUHV
(QTXDQWRR$FRUGR)XQGDGRUHVHVWLYHUYLJHQWHHFRQIRUPHQHOHGHWDOKDGRRV$FLRQLVWDV)XQGDGRUHV
GHYHUmRUHDOL]DUjVXDH[FOXVLYDUHVSRQVDELOLGDGHXPDUHXQLmRSUpYLDDILPGHGLVFXWLUHGHFLGLURV
YRWRVDVHUHPSURIHULGRVGHPDQHLUDXQLIRUPHHQRPHVPRVHQWLGRSHORV$FLRQLVWDV)XQGDGRUHVQD
$VVHPEOHLD *HUDO H SHORV &RQVHOKHLURV QRPHDGRV SHORV $FLRQLVWDV )XQGDGRUHV QDV 5HXQL}HV GR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRFRQIRUPHRFDVR
$FRUGR623
1mRDSOLFiYHO
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15.6 - Alterações Relevantes Nas Participações Dos Membros do Grupo de Controle E
Administradores do Emissor
  $OWHUDo}HV UHOHYDQWHV QDV SDUWLFLSDo}HV GRV PHPEURV GR JUXSR GH FRQWUROH H
DGPLQLVWUDGRUHVGRHPLVVRU
$V DOWHUDo}HV UHOHYDQWHV DTXLVLo}HV RX DOLHQDo}HV  QDV SDUWLFLSDo}HV GRV PHPEURV GR JUXSR GH
FRQWUROH H DGPLQLVWUDGRUHV QRV WUrV ~OWLPRV H[HUFtFLRV VRFLDLV IRUDP GHVFULWDV QR LWHP  GHVWH
)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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15.7 - Principais Operações Societárias

3ULQFLSDLVRSHUDo}HVVRFLHWiULDVRFRUULGRVQRHPLVVRUFRQWURODGDVRXFROLJDGDV

D HYHQWR


E SULQFLSDLVFRQGLo}HV
GRQHJyFLR

$TXLVLomRGHFDSLWDOVRFLDOGD&/LJ7HOHFRPXQLFDo}HV6$ ³&/LJ´ 
(PGHPDLRGHD&RPSDQKLDDGTXLULXGRFDSLWDOVRFLDOGD&/LJ
(PFRQWUDSDUWLGDjDTXLVLomRD&RPSDQKLDUHDOL]RXXPGHVHPEROVRjYLVWDQR
YDORUGH5HFRQFRUGRXHPSDJDU L SDUFHODVDQXDLVQRYDORU
GH5H LL XPD~OWLPDSDUFHODQRYDORUGH5QR
DQLYHUViULR GR IHFKDPHQWR GD WUDQVDomR QRV WHUPRV SUHYLVWRV QR &RQWUDWR GH
&RPSUDH9HQGDGH4XRWDVH2XWUDV$YHQoDV

F VRFLHGDGHV
HQYROYLGDV

$&RPSDQKLDHD&/LJ

G HIHLWRVUHVXOWDQWHVGD
RSHUDomRQRTXDGUR
DFLRQiULR

&RPDDTXLVLomRD&RPSDQKLDSDVVRXDGHWHUGRFDSLWDOVRFLDOGD&/LJ

H PHFDQLVPRV
XWLOL]DGRVSDUDJDUDQWLU
RWUDWDPHQWRHTXLWDWLYR
HQWUHRVDFLRQLVWDV

1$

I TXDGURVRFLHWiULR
DQWHVHGHSRLVGD
RSHUDomR

$QWHV /HRQDUGR 0DUFXV 5LEHLUR GD 6LOYD (GPDUFLR 9DOpULR %RQL &DLR /XFDV
'DYLG/XL]'DOVVDVVR1HWR$OH[&DUORV(UHGLD(OHQMDQH9DOpULR%RQL0DUFHOR
%RQLQL*XDJOLQL-XOLDQR-DQNHGRV6DQWRVH(OLH]HU9DOpULR%RQLGHWLQKDP
GRFDSLWDOVRFLDOGD&/LJ
'HSRLV$&RPSDQKLDWRUQRXVHDFLRQLVWDWLWXODUGHGDVDo}HVGHHPLVVmR
GD&/LJH/HRQDUGR0DUFXV5LEHLURGD6LOYD(GPDUFLR9DOpULR%RQL&DLR/XFDV
'DYLG/XL]'DOVVDVVR1HWR$OH[&DUORV(UHGLD(OHQMDQH9DOpULR%RQL0DUFHOR
%RQLQL*XDJOLQL-XOLDQR-DQNHGRV6DQWRVH(OLH]HU9DOpULR%RQLSHUPDQHFHUDP
FRPRWLWXODUHVGHGRFDSLWDOVRFLDOGD&/LJ





D HYHQWR

E SULQFLSDLVFRQGLo}HV
GRQHJyFLR


F VRFLHGDGHVHQYROYLGDV

,QFRUSRUDomRGD'613DUWLFLSDo}HV6$GD6DQWR&ULVWR3DUWLFLSDo}HV6$HGD
'HRGRUR3DUWLFLSDo}HV6$
(PGHPDUoRGHDVWUrVVRFLHGDGHVIRUDPLQFRUSRUDGDVQD&RPSDQKLD
H RFRUUHX XP DXPHQWR GH FDSLWDO VHP HPLVVmR GH Do}HV QR YDORU GH
5 FRUUHVSRQGHQWH DR YDORU GR DFHUYR OtTXLGR GD 'HRGRUR GD
6DQWR&ULVWRHGD'61GHSRLVGHGHVFRQWDGDVDVFRQWDVGRVDWLYRVFDQFHODGDV
TXDQGRYHUWLGDVDRSDWULP{QLRGD&RPSDQKLD
$&RPSDQKLDD'613DUWLFLSDo}HV6$D6DQWR&ULVWR3DUWLFLSDo}HV6$HD
'HRGRUR3DUWLFLSDo}HV6$

G HIHLWRVUHVXOWDQWHV
GDRSHUDomRQR
TXDGURDFLRQiULR

&RPDLQFRUSRUDomRD0DNDOX%UDVLO3DUWQHUV,-±)XQGRGH,QYHVWLPHQWRHP
3DUWLFLSDo}HV 0XOWLHVWUDWpJLD ,QYHVWLPHQWR QR ([WHULRU SDVVRX D ID]HU SDUWH GR
TXDGUR VRFLHWiULR GD &RPSDQKLD YH] TXH HUD D ~QLFD DFLRQLVWD GD 'HRGRUR
3DUWLFLSDo}HV6$

H PHFDQLVPRV
XWLOL]DGRVSDUDJDUDQWLU
RWUDWDPHQWRHTXLWDWLYR
HQWUHRVDFLRQLVWDV

1HQKXPGRVDFLRQLVWDVIRLGLOXtGRQDRSHUDomRYH]TXHDUHODomRGHVXEVWLWXLomR
DSOLFDGDQDLQFRUSRUDomRUHVXOWRXHPPDQXWHQomRGDVSDUWLFLSDo}HVVRFLHWiULDV
LQGLUHWDV TXH RV DFLRQLVWDV GD &RPSDQKLD H VHXV FRQWURODGRUHV GHWLQKDP QD
&RPSDQKLD
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$QWHV




I TXDGURVRFLHWiULRDQWHVH
GHSRLVGDRSHUDomR





'HSRLV











D HYHQWR

7UDQVIRUPDomR GR WLSR VRFLHWiULR GD &RPSDQKLD GH /WGD HP 6$ HP  GH
GH]HPEURGH

E SULQFLSDLVFRQGLo}HV
GRQHJyFLR

1$

F VRFLHGDGHV
HQYROYLGDV

$&RPSDQKLD

G HIHLWRVUHVXOWDQWHVGD
RSHUDomRQRTXDGUR
DFLRQiULR

1$

H PHFDQLVPRV
XWLOL]DGRVSDUDJDUDQWLU
RWUDWDPHQWRHTXLWDWLYR
HQWUHRVDFLRQLVWDV

1$

I TXDGURVRFLHWiULR
DQWHVHGHSRLVGD
RSHUDomR

1$
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D HYHQWR

$TXLVLomRGHFDSLWDOVRFLDOGD1HWLRQ6ROXo}HVHP,QWHUQHW9LD5iGLR6$
³1HWLRQ´ 

E SULQFLSDLVFRQGLo}HV
GRQHJyFLR

(P  GH PDUoR GH  D &RPSDQKLD DGTXLULX  GR FDSLWDO VRFLDO GD
1HWLRQ (P FRQWUDSDUWLGD j DTXLVLomR D &RPSDQKLD FRQFRUGRX SDJDU DRV
9HQGHGRUHVRYDORUWRWDOGHDWpDSUR[LPDGDPHQWH5QRVWHUPRV
SUHYLVWRV QR &RQWUDWR GH ,QYHVWLPHQWR H &RPSUD H 9HQGD GH 4XRWDV H 2XWUDV
$YHQoDVRTXDOWDPEpPHVWDEHOHFHFRQGLo}HVSDUDIXWXURLQYHVWLPHQWRQD1HWLRQ
QRYDORUGHDWp5





1DPHVPDGDWDIRLDOWHUDGRRFRQWUDWRVRFLDOGD1HWLRQSDUDWUDQVIRUPDomRGR
WLSRVRFLHWiULRGH/WGDSDUD6$
F  VRFLHGDGHV
HQYROYLGDV

$&RPSDQKLDHD1HWLRQ

G HIHLWRVUHVXOWDQWHVGD
RSHUDomR QR TXDGUR
DFLRQiULR

&RP D DTXLVLomR D &RPSDQKLD SDVVRX D GHWHU  GR FDSLWDO VRFLDO GD
1HWLRQ

H
PHFDQLVPRV
XWLOL]DGRVSDUDJDUDQWLU
RWUDWDPHQWRHTXLWDWLYR
HQWUHRVDFLRQLVWDV

2VWHUPRVHFRQGLo}HVGR&RQWUDWRHRDFRUGRGHDFLRQLVWDVDpSRFDFRQWLQKDP
JDUDQWLDVHGLUHLWRVDRVDFLRQLVWDVUHPDQHVFHQWHTXHIRUDPWUDWDGRVLJXDOPHQWH


I TXDGURVRFLHWiULR
DQWHV H GHSRLV GD
RSHUDomR

$QWHV'LHJR)HUUHLUD$]HYHGR  &DLR&H]DUGD6LOYD6DQWRV  
(XULGHV0DULDGD6LOYD9LGDO  /XFLQHLD)HUUHLUD$]HYHGR  
'HSRLV $ &RPSDQKLD WRUQRXVH WLWXODU GH  GD 1HWLRQ H 'LHJR )HUUHLUD
$]HYHGRSHUPDQHFHXFRPRDFLRQLVWDWLWXODUGHGRFDSLWDOVRFLDOGD1HWLRQ



D HYHQWR




E SULQFLSDLVFRQGLo}HV
GRQHJyFLR

$TXLVLomRSHOD&RPSDQKLDGHGRFDSLWDOVRFLDOGD1HWHOO,QWHUQHW6$
³1HWHOO´ 
(PGHQRYHPEURGHD&RPSDQKLDDGTXLULXGRFDSLWDOVRFLDOGD
1HWHOO (P FRQWUDSDUWLGD j DTXLVLomR D &RPSDQKLD FRQFRUGRX HP SDJDU DRV
9HQGHGRUHVRYDORUWRWDOGHDWpDSUR[LPDGDPHQWH5QRVWHUPRV
SUHYLVWRV QR &RQWUDWR GH ,QYHVWLPHQWR H &RPSUD H 9HQGD GH 4XRWDV H 2XWUDV
$YHQoDV GDWDGR GH  GH QRYHPEUR GH  ³&RQWUDWR´  R TXDO WDPEpP
HVWDEHOHFH FRQGLo}HV SDUD IXWXUR LQYHVWLPHQWR QD 1HWHOO QR YDORU GH DWp
5
1DPHVPDGDWDIRLDOWHUDGRRFRQWUDWRVRFLDOGD1HWHOOSDUDWUDQVIRUPDomRGR
WLSRVRFLHWiULRGH/WGDSDUD6$

F VRFLHGDGHV
HQYROYLGDV

$&RPSDQKLDHD1HWHOO

G HIHLWRVUHVXOWDQWHVGD
RSHUDomRQRTXDGUR
DFLRQiULR

&RPDDTXLVLomRD&RPSDQKLDSDVVRXDGHWHUGRFDSLWDOVRFLDOGD1HWHOO

H PHFDQLVPRV
XWLOL]DGRVSDUDJDUDQWLU
RWUDWDPHQWRHTXLWDWLYR
HQWUHRVDFLRQLVWDV

2VWHUPRVHFRQGLo}HVGR&RQWUDWRHRDFRUGRGHDFLRQLVWDVDpSRFDFRQWLQKDP
JDUDQWLDVHGLUHLWRVDRVDFLRQLVWDVUHPDQHVFHQWHTXHIRUDPWUDWDGRVLJXDOPHQWH

I TXDGURVRFLHWiULR
DQWHVHGHSRLVGD
RSHUDomR

$QWHV-RVp:DJQHU5DSFKDQ%HQLWRGHWLQKDGRFDSLWDOVRFLDOGD1HWHOO
'HSRLV $ &RPSDQKLD WRUQRXVH WLWXODU GH  GD 1HWHOO H -RVp :DJQHU
SHUPDQHFHXFRPRDFLRQLVWDWLWXODUGHGRFDSLWDOVRFLDOGD1HWHOO
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D HYHQWR


E SULQFLSDLVFRQGLo}HV
GRQHJyFLR

$TXLVLomRGHFDSLWDOVRFLDOGD,662,QWHUQHWH7HOHFRPXQLFDo}HV/WGD ³,662´ 
(PGHDJRVWRGHD&RPSDQKLDDGTXLULXGRFDSLWDOVRFLDOGD,662
(PFRQWUDSDUWLGDjDTXLVLomRHDR3HUtRGRGH1mR&RPSHWLomRGRV9HQGHGRUHV
D &RPSDQKLD FRQFRUGRX SDJDU DRV 9HQGHGRUHV R YDORU WRWDO GH DWp
5  QRV WHUPRV SUHYLVWRV QR &RQWUDWR GH &RPSUD H 9HQGD GH
4XRWDVH2XWUDV$YHQoDV

F VRFLHGDGHV
HQYROYLGDV

$&RPSDQKLDHD,662

G HIHLWRVUHVXOWDQWHVGD
RSHUDomRQRTXDGUR
DFLRQiULR

&RPDDTXLVLomRD&RPSDQKLDSDVVRXDGHWHUGRFDSLWDOVRFLDOGD,662

H PHFDQLVPRV
XWLOL]DGRVSDUDJDUDQWLU
RWUDWDPHQWRHTXLWDWLYR
HQWUHRVDFLRQLVWDV

1$

I TXDGURVRFLHWiULR
DQWHVHGHSRLVGD
RSHUDomR

$QWHV6DYHULR7RSSDH$LGDGH2OLYHLUD7RSSD
'HSRLV$&RPSDQKLDWRUQRXVHDFLRQLVWDWLWXODUGHGDVDo}HVGHHPLVVmR
GD,662


D HYHQWR


E SULQFLSDLVFRQGLo}HV
GRQHJyFLR

,QFRUSRUDomR GD ',6 3URYHGRU GH 6HUYLoRV GH &RQH[mR GH ,QWHUQHW /WGD SHOD
&RPSDQKLD
(PGHPDLRGHD&RPSDQKLDLQFRUSRURXD',6FRPEDVHHPODXGRGH
DYDOLDomRGRSDWULP{QLROtTXLGRQDGDWDEDVHGHGHDEULOGHVHQGRVHX
DFHUYR OtTXLGR DYDOLDGR QR PRQWDQWH GH 5 TXH HP DWR FRQWtQXR
DFDUUHWRXDXPHQWRGHFDSLWDOVRFLDOQRPHVPRPRQWDQWH$',6HUDXPDLQYHVWLGD
GLUHWDGD'61FRQWURODGRUDGD&RPSDQKLDTXHUHDOL]RXDSRUWHGHFDSLWDODWUDYpV
GD LQFRUSRUDomR GR DFHUYR OtTXLGR GD ',6 FRP D ILQDOL]DGD GH FRPELQDomR GH
QHJyFLRVVREFRQWUROHFRPXP

F VRFLHGDGHV
HQYROYLGDV

$&RPSDQKLDHD',63URYHGRUGH6HUYLoRVGH&RQH[mRGH,QWHUQHW/WGD

G HIHLWRVUHVXOWDQWHVGD
RSHUDomRQRTXDGUR
DFLRQiULR

1HQKXPMiTXHDVGXDVVRFLHGDGHVHQYROYLGDVHUDPGHWLGDVSHORVPHVPRVVyFLRV

H PHFDQLVPRV
XWLOL]DGRVSDUDJDUDQWLU
RWUDWDPHQWRHTXLWDWLYR
HQWUHRVDFLRQLVWDV

1HQKXPGRVDFLRQLVWDVIRLGLOXtGRQDRSHUDomRYH]TXHDUHODomRGHVXEVWLWXLomR
DSOLFDGDQDLQFRUSRUDomRUHVXOWRXHPPDQXWHQomRGDVSDUWLFLSDo}HVVRFLHWiULDV
LQGLUHWDV TXH RV DFLRQLVWDV GD &RPSDQKLD H VHXV FRQWURODGRUHV GHWLQKDP QD
&RPSDQKLD

I TXDGURVRFLHWiULR
DQWHVHGHSRLVGD
RSHUDomR

$QWHV'613DUWLFLSDo}HV6$
'HSRLV'613DUWLFLSDo}HV6$
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D HYHQWR

$TXLVLomRGHFDSLWDOVRFLDOGD'613DUWLFLSDo}HV6$



(PGHIHYHUHLURGHD6DQWR&ULVWR3DUWLFLSDo}HV6$UHDOL]RXPHGLDQWH
HPLVVmR VHP VXEVFULomR GH GHErQWXUHV FRQYHUVtYHLV D Do}HV H SDJDPHQWR GH
SDUFHOD SULPiULD H VXEVFULomR H FRQYHUVmR GH  GHErQWXUHV FRQYHUVtYHLV D
DTXLVLomR GH  GR FDSLWDO VRFLDO GD '61 3DUWLFLSDo}HV 6$ TXH GHWLQKD D
pSRFDGRFDSLWDOVRFLDOGD&RPSDQKLD

E SULQFLSDLVFRQGLo}HV
GRQHJyFLR

F VRFLHGDGHV
HQYROYLGDV

$&RPSDQKLDD'613DUWLFLSDo}HV6$HD6DQWR&ULVWR3DUWLFLSDo}HV6$

G HIHLWRVUHVXOWDQWHVGD
RSHUDomRQRTXDGUR
DFLRQiULR

&RPDLQFRUSRUDomRD6DQWR&ULVWR3DUWLFLSDo}HV6$SDVVRXDID]HUSDUWHGR
TXDGURVRFLHWiULRGD'613DUWLFLSDo}HV6$

H PHFDQLVPRV
XWLOL]DGRVSDUDJDUDQWLU
RWUDWDPHQWRHTXLWDWLYR
HQWUHRVDFLRQLVWDV

2VWHUPRVHFRQGLo}HVGRFRQWUDWRGHFRPSUDHYHQGDHRDFRUGRGHDFLRQLVWDV
D pSRFD FRQWLQKDP JDUDQWLDV H GLUHLWRV DRV DFLRQLVWDV YHQGHGRUHV TXH IRUDP
WUDWDGRVLJXDOPHQWH









$QWHV





I TXDGURVRFLHWiULR
DQWHVHGHSRLVGD
RSHUDomR








'HSRLV
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D HYHQWR


E SULQFLSDLVFRQGLo}HV
GRQHJyFLR

,QFRUSRUDomR GD 6LJPD%%6 &RPpUFLR H ,QIRUPDo}HV SRU 7HOHSURFHVVDPHQWR
/WGDSHOD&RPSDQKLD
(PGHMDQHLURGHD&RPSDQKLDLQFRUSRURXD6LJPD%%6FRPEDVHHP
ODXGRGHDYDOLDomRGRSDWULP{QLROtTXLGRQDGDWDEDVHGHGHGH]HPEURGH
VHQGRVHXDFHUYROtTXLGRDYDOLDGRQRPRQWDQWHGH5TXHHPDWR
FRQWtQXRDFDUUHWRXDXPHQWRGHFDSLWDOVRFLDOQRPHVPRPRQWDQWH$6LJPD%%6
HUDXPDLQYHVWLGDGLUHWDGD'61FRQWURODGRUDGD&RPSDQKLDQDGDWDGDRSHUDomR
$ '61 UHDOL]RX DSRUWH GH FDSLWDO DWUDYpV GD LQFRUSRUDomR GR DFHUYR OtTXLGR GD
6LJPD%%6FRPDILQDOL]DGDGHGHUHHVWUXWXUDomRVRFLHWiULD

F VRFLHGDGHV
HQYROYLGDV

$ &RPSDQKLD H D 6LJPD%%6 &RPpUFLR H ,QIRUPDo}HV SRU 7HOHSURFHVVDPHQWR
/WGD

G HIHLWRVUHVXOWDQWHVGD
RSHUDomRQRTXDGUR
DFLRQiULR

1HQKXP Mi TXH DV GXDV VRFLHGDGHV HQYROYLGDV HUDP GHWLGDV SHORV PHVPRV
VyFLRV

H PHFDQLVPRV
XWLOL]DGRVSDUDJDUDQWLU
RWUDWDPHQWRHTXLWDWLYR
HQWUHRVDFLRQLVWDV

1HQKXPGRVDFLRQLVWDVIRLGLOXtGRQDRSHUDomRYH]TXHDUHODomRGHVXEVWLWXLomR
DSOLFDGDQDLQFRUSRUDomRUHVXOWRXHPPDQXWHQomRGDVSDUWLFLSDo}HVVRFLHWiULDV
LQGLUHWDV TXH RV DFLRQLVWDV GD &RPSDQKLD H VHXV FRQWURODGRUHV GHWLQKDP QD
&RPSDQKLD

I TXDGURVRFLHWiULR
DQWHVHGHSRLVGD
RSHUDomR

$QWHV '61 3DUWLFLSDo}HV 6$ 'HQLR $OYHV /LQGR 0XFLR &DPDUJR GH $VVLV
)LOKR-RVp&DUORV)UDQFR-XQLRUH0DUFRV&DPDUJRGH$VVLV
'HSRLVRVPHVPRV
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)RUQHFHURXWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV

$XVrQFLD GH FRQWUROH VRFLHWiULR QR 0DNDOX %UDVLO 3DUWQHUV , - ± )XQGR GH ,QYHVWLPHQWR HP
3DUWLFLSDo}HV0XOWLHVWUDWpJLD,QYHVWLPHQWRQR([WHULRU
(PFRPSOHPHQWDomRjVLQIRUPDo}HVSUHVWDGDVQDVVHo}HVGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDD
&RPSDQKLDLQIRUPDTXHD%5/7UXVW,QYHVWLPHQWRV/WGDH[HUFHDDGPLQLVWUDomRILGXFLiULDHDJHVWmR
GR0DNDOX%UDVLO3DUWQHUV,-±)XQGRGH,QYHVWLPHQWRHP3DUWLFLSDo}HV0XOWLHVWUDWpJLD,QYHVWLPHQWR
QR([WHULRU ³),3´ HFXPSUHDSROtWLFDGHLQYHVWLPHQWRVGR),3HPFRQIRUPLGDGHFRPRGLVSRVWRHP
VHX UHJXODPHQWR H QD UHJXODPHQWDomR DSOLFiYHO H FRP DPSDUR HP UHFRPHQGDo}HV HPLWLGDV SHOR
FRPLWr GH LQYHVWLPHQWR GR ),3 FRPSRVWR SRU SHVVRDV UHODFLRQDGDV GR +,* &DSLWDO HOHLWRV HP
DVVHPEOHLDJHUDOGHFRWLVWDVGR),3 2IXQGRQmRSRVVXLFRWLVWDTXHRFRQWUROHGLUHWDRXLQGLUHWDPHQWH
FRQVLGHUDQGRSDUDHVWHVILQVRPHVPRFULWpULRTXHVHIRVVHFRPSDQKLDDEHUWDVHULDVXILFLHQWHSDUD
FRQVLGHUDU D SDUWLFLSDomR FRPR GH DFLRQLVWD FRQWURODGRU RX VHMD QmR Ki FRWLVWD TXH GLUHWD RX
LQGLUHWDPHQWH L VHMDWLWXODUGHGLUHLWRVGHVyFLRTXHOKHDVVHJXUHPGHPRGRSHUPDQHQWHDPDLRULD
GRVYRWRVQDVGHOLEHUDo}HVGDDVVHPEOHLDJHUDOHRSRGHUGHHOHJHUDPDLRULDGRVDGPLQLVWUDGRUHVGD
FRPSDQKLD H LL  XVH HIHWLYDPHQWH VHX SRGHU SDUD GLULJLU DV DWLYLGDGHV VRFLDLV H RULHQWDU R
IXQFLRQDPHQWRGRVyUJmRVGDFRPSDQKLDQRVWHUPRVGRDUWLJRGD/HLQ
$GLFLRQDOPHQWH GHVWDFDPRV TXH RV FRWLVWDV GR ),3 VmR YHtFXORV GH LQYHVWLPHQWR H[LVWHQWHV H
RUJDQL]DGRVGHDFRUGRFRPDV/HLVGH2QWDULR&DQDGiJHULGRVQRVWHUPRVGRVVHXVGRFXPHQWRV
FRQVWLWXWLYRV SHOR +,* &DSLWDO //& HRX VXDV DILOLDGDV HP REVHUYkQFLD DR PDQGDWR SRGHUHV
GHYHUHV H REULJDo}HV TXH OKHV IRUDP DWULEXtGRV SHORV LQYHVWLGRUHV LQWHUQDFLRQDLV TXH SDUWLFLSDP H
LQYHVWHPQDUHIHULGDHVWUXWXUDQHQKXPGHOHVGHWHQGRSDUWLFLSDomRTXHVHMDGLUHWDRXLQGLUHWDPHQWH
VXSHULRUD GH]SRUFHQWR GDVFRWDVGHHPLVVmRGR),35HVVDOWDPRVDLQGDTXHQRVWHUPRVGRV
GRFXPHQWRVFRQVWLWXWLYRVGRVFRWLVWDVGR),3R+,*&DSLWDO//&HRXVXDVDILOLDGDVQRH[HUFtFLR
GRVSRGHUHVGHUHSUHVHQWDomRTXHOKHIRUDPRXWRUJDGRVSRUHVVHVYHtFXORVWrPSRGHUHVSDUDHOHJHU
RVPHPEURVGRFRPLWrGHLQYHVWLPHQWRGR),3TXHGHOLEHUDDFHUFDGHUHFRPHQGDo}HVDVVRFLDGDVjV
SURSRVWDVDSUHVHQWDGDVSHORJHVWRUGR),3UHODWLYDVDRVLQYHVWLPHQWRVHGHVLQYHVWLPHQWRVUHDOL]DGRV
SHOR),3
'HVVD IRUPD FRQIRUPH GHFLVmR HPLWLGD SHOR &ROHJLDGR GD &90 HP  3URFHVVR &90
5- LQGLFDPRVQRLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDRDGPLQLVWUDGRUILGXFLiULRH
JHVWRU GR 0DNDOX %UDVLO 3DUWQHUV , - ± )XQGR GH ,QYHVWLPHQWR HP 3DUWLFLSDo}HV 0XOWLHVWUDWpJLD
,QYHVWLPHQWRQR([WHULRU R%5/7UXVW,QYHVWLPHQWRV/WGD 



645

PÁGINA: 319 de 367

Formulário de Referência - 2021 - DESKTOP – SIGMANET COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA S.A.

Versão : 2



16.1 - Descrição Das Regras, Políticas E Práticas do Emissor Quanto À Realização de
Transações Com Partes Relacionadas
 'HVFULomRGDVUHJUDVSROtWLFDVHSUiWLFDVGRHPLVVRUTXDQWRjUHDOL]DomRGHWUDQVDo}HV
FRPSDUWHVUHODFLRQDGDVFRQIRUPHGHILQLGDVSHODVUHJUDVFRQWiEHLVTXHWUDWDPGHVVHDVVXQWR
LQGLFDQGRTXDQGRKRXYHUXPDSROtWLFDIRUPDODGRWDGDSHORHPLVVRURyUJmRUHVSRQViYHOSRU
VXDDSURYDomRGDWDGDDSURYDomRHFDVRRHPLVVRUGLYXOJXHDSROtWLFDORFDLVQDUHGHPXQGLDO
GHFRPSXWDGRUHVRQGHRGRFXPHQWRSRGHVHUFRQVXOWDGR
1RVVD3ROtWLFDGH7UDQVDo}HVFRP3DUWHV5HODFLRQDGDVH$GPLQLVWUDomRGH&RQIOLWRVGH,QWHUHVVHV
³3ROtWLFDGH3DUWHV5HODFLRQDGDV´RX³3ROtWLFD´ DSURYDGDHPUHXQLmRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
UHDOL]DGD HP  GH MXQKR GH  HVWDEHOHFHDVUHJUDVTXHGHYHPVHU REVHUYDGDVHPDV QRVVDV
WUDQVDo}HVFRPHUFLDLVTXHHQYROYDP3DUWHV5HODFLRQDGDV FRQIRUPHGHILQLGDVQD3ROtWLFD EHPFRPR
SDUDDGPLQLVWUDomRGHRXWUDVVLWXDo}HVTXHHQYROYDPSRVVtYHLVFRQIOLWRVGHLQWHUHVVHV
2REMHWLYRGD3ROtWLFDGH3DUWHV5HODFLRQDGDVpRGHIRUQHFHURULHQWDo}HVjFRQGXWDGRVQRVVRVGRV
DGPLQLVWUDGRUHV H GRV DGPLQLVWUDGRUHV GH QRVVDV FRQWURODGDV GH IRUPD D ]HODU SDUD TXH WRGDV DV
7UDQVDo}HVFRP3DUWHV5HODFLRQDGDV FRQIRUPHGHILQLGDVQD3ROtWLFD HRXWUDVVLWXDo}HVTXHHQYROYDP
SRWHQFLDLV FRQIOLWRV GH LQWHUHVVHV VHMDP UHDOL]DGDV L  GH DFRUGR FRP RV LQWHUHVVHV GD &RPSDQKLD
LL HP FRQGLo}HV HVWULWDPHQWH FRPXWDWLYDV RX FRP SDJDPHQWR FRPSHQVDWyULR DGHTXDGR H LLL  GH
IRUPDWUDQVSDUHQWHDRVDFLRQLVWDVHDRPHUFDGRHPJHUDO
$3ROtWLFDGH3DUWHV5HODFLRQDGDVDEUDQJHHUHJXODPHQWD L RVSURFHGLPHQWRVHRVUHVSRQViYHLVSHOD
LGHQWLILFDomRGDV3DUWHV5HODFLRQDGDVHSHODFODVVLILFDomRGHRSHUDo}HVFRPRXPD7UDQVDomRFRP
3DUWHV5HODFLRQDGDV LL RVFULWpULRVTXHGHYHPVHUREVHUYDGRVSDUDDUHDOL]DomRGHXPD7UDQVDomR
FRP3DUWHV5HODFLRQDGDV LLL RVSURFHGLPHQWRVSDUDDX[LOLDUDLGHQWLILFDomRGHVLWXDo}HVLQGLYLGXDLV
TXHSRVVDPHQYROYHUFRQIOLWRVGHLQWHUHVVHVH LY DVLQVWkQFLDVGHDSURYDomRGHXPD7UDQVDomRFRP
3DUWHV5HODFLRQDGDVDGHSHQGHUGRYDORUHQYROYLGRRXGDWUDQVDomRVHUUHDOL]DGDGHQWURRXIRUDGR
FXUVRQRUPDOGRVQHJyFLRV
&DGD 7UDQVDomR FRP 3DUWHV 5HODFLRQDGDV HP SRWHQFLDO LQIRUPDGD GHYHUi VHU DQDOLVDGD SHOR
5HVSRQViYHO SHOR &RPSOLDQFH&RPLWr GH &RPSOLDQFH SDUD GHWHUPLQDU VH HOD GH IDWR FRQVWLWXL XPD
7UDQVDomR FRP 3DUWHV 5HODFLRQDGDV VXMHLWD DRV SURFHGLPHQWRV GHVWD 3ROtWLFD 2 5HVSRQViYHO SHOR
&RPSOLDQFH&RPLWr GH &RPSOLDQFH GHYHUi FODVVLILFDU DV 7UDQVDo}HV FRP 3DUWHV 5HODFLRQDGDV
FRQVLGHUDQGR L RPRQWDQWHHQYROYLGRH LL VHHODVGL]HPUHVSHLWRDXPDRSHUDomRGHQWURGRFXUVR
QRUPDOGRVQHJyFLRVRXQmR
1RV WHUPRV GR (VWDWXWR 6RFLDO R &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR p R yUJmR UHVSRQViYHO SRU DSURYDU D
FHOHEUDomRSDUWLFLSDomRHDOWHUDomRGHTXDOTXHULQVWUXPHQWRRXUHVFLVmRGHTXDOTXHURSHUDomRFRP
3DUWHV 5HODFLRQDGDV 2 &RPLWr GH &RPSOLDQFH GHYHUi WUDQVPLWLU DR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR
DQWHFLSDGDPHQWH WRGDV DV LQIRUPDo}HV UHOHYDQWHV TXH SHUPLWDP DR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR
DQDOLVDUD7UDQVDomRFRP3DUWHV5HODFLRQDGDVHPTXHVWmRGHDFRUGRFRPDVGLUHWUL]HVSUHYLVWDVQHVWD
3ROtWLFD
1DDQiOLVHGDV7UDQVDo}HVFRP3DUWHV5HODFLRQDGDVHQRIRUQHFLPHQWRGHVXDGHFLVmRRXVHXSDUHFHU
VREUHRVPpULWRVGD7UDQVDomRFRP3DUWHV5HODFLRQDGDVFRQIRUPHDSOLFiYHOR&RPLWrGH&RPSOLDQFH
HR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRVHSHUWLQHQWHGHYHUmRFRQVLGHUDURVFULWpULRVTXHHQWHQGDPUHOHYDQWHV
SDUDDDQiOLVHGDWUDQVDomRHPHVSHFLDO
D
VHKRXYHUPRWLYRVMXVWLILFiYHLVGRSRQWRGHYLVWDFRPHUFLDOGD&RPSDQKLDHRXGHVXDV
FRQWURODGDVSDUDDFRQFOXVmRGD7UDQVDomRFRP3DUWHV5HODFLRQDGDV
E

VHDWUDQVDomRIRUQHJRFLDGDHPFRQGLo}HVGHPHUFDGR

F
VH WLYHU RFRUULGR XP SURFHGLPHQWR GH WRPDGD GH SUHoRV SURFHVVR FRPSHWLWLYR RX
WHQWDWLYD GH TXDOTXHU RXWUD IRUPD GH UHDOL]DU D HVVD WUDQVDomR FRP 7HUFHLURV H SDUD R VHX
UHVXOWDGR
G
DPHWRGRORJLDGHDYDOLDomRXVDGDHRXWUDVDERUGDJHQVSRVVtYHLVSDUDDYDOLDomRGD
WUDQVDomR
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16.1 - Descrição Das Regras, Políticas E Práticas do Emissor Quanto À Realização de
Transações Com Partes Relacionadas
H
SRVVtYHLV GLVSRVLo}HV RX OLPLWDo}HV LPSRVWDV j &RPSDQKLD HRX VXDV FRQWURODGDV
UHVXOWDQWHVGDFHOHEUDomRGDWUDQVDomRRXVHDWUDQVDomRLQFOXLUTXDOTXHUULVFRHPSRWHQFLDOj
&RPSDQKLDHRXVXDVFRQWURODGDV LQFOXLQGRULVFRUHSXWDFLRQDO H
I
H[WHQVmRGDSDUWLFLSDomRGD3DUWH5HODFLRQDGDQDWUDQVDomROHYDQGRHPFRQVLGHUDomR
R PRQWDQWH HQYROYLGR QD WUDQVDomR D VLWXDomR ILQDQFHLUD JHUDO GD 3DUWH 5HODFLRQDGD D
QDWXUH]D GLUHWD RX LQGLUHWD GD SDUWLFLSDomR GD 3DUWH 5HODFLRQDGD QD WUDQVDomR H D QDWXUH]D
FRQWtQXDRXQmRGDWUDQVDomRGHQWUHRXWURVDVSHFWRVTXHFRQVLGHUDUUHOHYDQWHV
6mRYHGDGDVDV7UDQVDo}HVFRP3DUWHV5HODFLRQDGDVQDVVHJXLQWHVKLSyWHVHV
D

UHDOL]DGDVHPFRQGLo}HVTXHQmRVHMDPDVFRQGLo}HVGHPHUFDGR

E
IRUPDVGHUHPXQHUDomRGHDVVHVVRUHVFRQVXOWRUHVHLQWHUPHGLiULRVTXHJHUHPFRQIOLWR
GHLQWHUHVVHVFRPD&RPSDQKLDRVVHXVDGPLQLVWUDGRUHVHDFLRQLVWDV
F
FRQFHVVmRGHHPSUpVWLPRVHPIDYRUGRDFLRQLVWDFRQWURODGRUHGRVDGPLQLVWUDGRUHVGD
&RPSDQKLD
G
RSHUDo}HV FRP 3DUWHV 5HODFLRQDGDV TXH QmR HVWHMDP H[HUFHQGR DWLYLGDGHV
FRPXPHQWHH[HUFLGDVSRUHODVH
H
RSHUDo}HV RX QHJyFLRV HVWUDQKRV DR REMHWR VRFLDO H DRV LQWHUHVVHV VRFLDLV GD
&RPSDQKLDHRXGHVXDVFRQWURODGDVWDLVFRPRILDQoDVDYDLVHQGRVVRVHTXDOTXHUJDUDQWLD
HPIDYRUGH7HUFHLURV
$OpPGLVVRD/HLGDV6$SRU$o}HVSURtEHFRQVHOKHLURVHGLUHWRUHVGH L UHDOL]DUTXDOTXHUDWRJUDWXLWR
FRPDXWLOL]DomRGHQRVVRVDWLYRVHPQRVVRGHWULPHQWR LL UHFHEHUHPUD]mRGHVHXFDUJRTXDOTXHU
WLSR GH YDQWDJHP SHVVRDO GLUHWD RX LQGLUHWD GH WHUFHLURV VHP DXWRUL]DomR FRQVWDQWH GR UHVSHFWLYR
HVWDWXWRVRFLDORXFRQFHGLGDSRUPHLRGHDVVHPEOHLDJHUDOH LLL LQWHUYLUHPTXDOTXHURSHUDomRVRFLDO
HPTXHWLYHULQWHUHVVHFRQIOLWDQWHFRPRQRVVRRXQDVGHOLEHUDo}HVTXHDUHVSHLWRWRPDUHPRVGHPDLV
FRQVHOKHLURV
$3ROtWLFDGH3DUWHV5HODFLRQDGDVHVWiGLVSRQLELOL]DGDSDUDFRQVXOWDHOHWURQLFDPHQWHHPQRVVRZHEVLWH
ZZZULGHVNWRSFRPEU EHPFRPRILVLFDPHQWHHPQRVVDVHGHVRFLDO
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Outra
Devedora - Contratante: A Companhia utiliza serviços de consultoria e monitoramento da H.I.G. Brasil Assessoria de Investimentos Ltda.
03/02/2020
Sociedade detida por acionistas minoritários da Companhia.
Prestação de serviços de consultoria por conclusão de transação e prestação de serviço de monitoramento de investimentos.
N/A.
Este contrato foi rescindido em 19 de maio de 2021.
Prestação de serviços no âmbito de consultoria e monitorameneto de investimentos;
Outra
Devedora - Contratante: A Companhia utiliza serviços de consultoria e monitoramento da DJM2 Consultoria e Participações Ltda.

Posição contratual do emissor

Especificar

DJM2 Consultoria e Participações Ltda.

Relação com o emissor

Objeto contrato

Garantia e seguros

Rescisão ou extinção

Natureza e razão para a operação

Posição contratual do emissor

Especificar

R$168.100,00

0

R$239.384,00

86.000,00

60 meses.

10 anos.

NÃO

NÃO

0,000000

0,000000

Locação de imóvel localizado à Avenida Olívio Franceschini, nº 1831, Parque São Miguel, Hortolândia/SP, CEP 13.184-668.
N/A.

Garantia e seguros

PÁGINA: 322 de 367

O acionista e Diretor Presidente da Companhia, Sr. Denio Alves Lindo, é administrador da sociedade Dino Magic Administradora de Bens e
Participações Ltda.

239.384,00

86.000,00

Objeto contrato

Relação com o emissor

01/12/2019

Prestação de serviços no âmbito de consultoria vinculada a prática do mercado de fundos de private equity e investimento como Controlador;

Natureza e razão para a operação

Dino Magic Administradora de Bens e
Participações Ltda.

Este contrato foi rescindido em 19 de maio de 2021.

0,000000

Rescisão ou extinção

NÃO

N/A.

10 anos.

Garantia e seguros

465.000,00

Prestação de serviços de consultoria por conclusão de transação e prestação de serviço de monitoramento de investimentos.

0

Objeto contrato

465.000,00

Parte relacionada do Controlador Makalu Brasil Partners I J – Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior.

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Relação com o emissor

Duração

03/02/2020

Montante (Reais)

H.I.G. Brasil Assessoria de Investimentos Ltda.

Saldo existente

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Versão : 2

Parte relacionada
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Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

R$67.650,00

R$96.600,00

60 meses.

N/A.

Garantia e seguros

Outra
Devedora - Locatário: O Emissor locou um imóvel pertencente à Dino Magic Administradora de Bens e Participações Ltda.

Especificar
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Contrato de locação de imóvel para fins não residenciais. A Companhia decidiu expandir as suas atividades para Santa Gertrudes, e verificou a falta
de imóveis para locação com as condições necessárias para as atividades da Companhia. A Companhia entende interessante manter a locação
deste imóvel, pois além de adaptado às suas necessidades, o valor da locação é competitivo com base no laudo de avaliação locativa da Alpha
Imóveis S/C em relação a imóveis semelhantes e concluiu que o valor de mercado para referida locação é de R$1.600,00 por mês.

Posição contratual do emissor

Natureza e razão para a operação

0,000000

Toda e qualquer obrigação assumida no Contrato deve ser cumprida nos termos acordados pelas partes, de modo que o não cumprimento de
qualquer das obrigações estipuladas poderá ensejar a rescisão do instrumento, bastando para tanto que a parte inocente notifique a parte infratora
da rescisão do Contrato, mediante notificação prévia de 30 (trinta) dias, sem prejuízo do pagamento da multa aplicável.
O atraso no pagamento do aluguel mensal e/ou qualquer outro encargo (ex: IPTU, condomínio) ensejará a obrigação do Locatário (Companhia) em
pagá-los com acréscimo de correção monetária diária, calculada pela variação proporcional do IGP-M ou outro que o substitua, acrescidos de multa
moratória inicial de 2% com adicional de 1% ao mês, incidentes sobre o total corrigido, sem prejuízos do Locador considerar rescindido o Contrato.

Locação de imóvel localizado à Avenida Dois, nº 360, Centro, Santa Gertrudes/SP, CEP 13.510-00

Rescisão ou extinção

NÃO

O acionista e Diretor Presidente da Companhia, Sr. Denio Alves Lindo, é administrador da sociedade Dino Magic Administradora de Bens e
Participações Ltda.

96.600,00

Objeto contrato

Relação com o emissor

01/12/2019

Devedora - Locatário: O Emissor locou um imóvel pertencente à Dino Magic Administradora de Bens e Participações Ltda.

Especificar

Contrato de locação de imóvel para fins não residenciais. A Companhia decidiu expandir as suas atividades para a cidade de Hortolândia, e verificou
a falta de imóveis com as condições necessárias para as atividades da Companhia. A Companhia entende interessante manter a locação deste
imóvel, pois além de adaptado às suas necessidades, o valor da locação é competitivo com base no laudo de avaliação locativa emitido por Alpha
Imóveis S/C em relação a imóveis semelhantes e concluiu que o valor de mercado para referida locação é de R$4.500,00 por mês.
Outra

Dino Magic Administradora de Bens e
Participações Ltda.

Versão : 2

Toda e qualquer obrigação assumida no Contrato deve ser cumprida nos termos acordados pelas partes, de modo que o não cumprimento de
qualquer das obrigações estipuladas poderá ensejar a rescisão do instrumento, bastando para tanto que a parte inocente notifique a parte infratora
da rescisão do Contrato, mediante notificação prévia de 30 (trinta) dias, sem prejuízo do pagamento da multa aplicável.
O atraso no pagamento do aluguel mensal e/ou qualquer outro encargo (ex: IPTU, condomínio) ensejará a obrigação do Locatário (Companhia) em
pagá-los com acréscimo de correção monetária diária, calculada pela variação proporcional do IGP-M ou outro que o substitua, acrescidos de multa
moratória inicial de 2% com adicional de 1% ao mês, incidentes sobre o total corrigido, sem prejuízos do Locador considerar rescindido o Contrato.

Data
transação

Posição contratual do emissor

Natureza e razão para a operação

Rescisão ou extinção

Parte relacionada
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R$143.500,00

Saldo existente

R$205.325,44

Montante (Reais)

60 meses.

Duração

NÃO

0,000000

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Outra
Devedora - Locatário: O Emissor locou um imóvel pertencente à Dino Magic Administradora de Bens e Participações Ltda.

Especificar
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Contrato de locação de imóvel para fins não residenciais. A Companhia optou por estes lotes em razão da possibilidade de convertê-los em
estacionamento e pela proximidade de outros estabelecimentos da Companhia. Ainda, a Companhia entende interessante manter a locação pois o
valor da locação é competitivo com base no laudo de avaliação locativa emitido por Alpha Imóveis S/C e concluiu que existem pouco imóveis com a
mesma infraestrutura destinados a estacionamento, e o valor de mercado para referida locação seria de R$4.000,00 por mês.

Toda e qualquer obrigação assumida no Contrato deve ser cumprida nos termos acordados pelas partes, de modo que o não cumprimento de
qualquer das obrigações estipuladas poderá ensejar a rescisão do instrumento, bastando para tanto que a parte inocente notifique a parte infratora
da rescisão do Contrato, mediante notificação prévia de 30 (trinta) dias, sem prejuízo do pagamento da multa aplicável.
O atraso no pagamento do aluguel mensal e/ou qualquer outro encargo (ex: IPTU, condomínio) ensejará a obrigação do Locatário (Companhia) em
pagá-los com acréscimo de correção monetária diária, calculada pela variação proporcional do IGP-M ou outro que o substitua, acrescidos de multa
moratória inicial de 2% com adicional de 1% ao mês, incidentes sobre o total corrigido, sem prejuízos do Locador considerar rescindido o Contrato.

N/A.

Locação de imóvel referente à 4 Lotes de Terreno no Jardim Residencial Ravagnani em Sumaré/SP, denominados como Lotes 8 e 9 da Quadra J de
frente para a Rua Ângelo Ongaro, e Lotes 46 e 47 da Quadra J de frente para a Rua João Ediberti Biondo.

Posição contratual do emissor

Natureza e razão para a operação

Rescisão ou extinção

Garantia e seguros

Objeto contrato

205.325,44

Montante envolvido
(Reais)

Versão : 2

O acionista e Diretor Presidente da Companhia, Sr. Denio Alves Lindo, é administrador da sociedade Dino Magic Administradora de Bens e
Participações Ltda. Seu irmão, David Alves Lindo Neto, é sócio e administrador da Vortex Administradora de Bens e Participações Ltda.

01/12/2019

Dino Magic Admin. de Bens e Participações
Ltda. e Vortex Admin. de Bens e Participações
Ltda.

Relação com o emissor

Data
transação

Parte relacionada
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Formulário de Referência - 2021 - DESKTOP – SIGMANET COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA S.A.

Formulário de Referência - 2021 - DESKTOP – SIGMANET COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA S.A.

Versão : 2

16.3 - Identificação Das Medidas Tomadas Para Tratar de Conflitos de Interesses E Demonstração do Caráter


Estritamente Comutativo Das Condições Pactuadas ou do Pagamento Compensatório Adequado

,GHQWLILFDomRGDVPHGLGDVWRPDGDVSDUDWUDWDUGHFRQIOLWRVGHLQWHUHVVHVHGHPRQVWUDomR
GRFDUiWHUHVWULWDPHQWHFRPXWDWLYRGDVFRQGLo}HVSDFWXDGDVRXGRSDJDPHQWRFRPSHQVDWyULR
DGHTXDGR
(PUHODomRDFDGDXPDGDVWUDQVDo}HVRXFRQMXQWRGHWUDQVDo}HVPHQFLRQDGRVQRLWHP
DFLPDRFRUULGDVQR~OWLPRH[HUFtFLRVRFLDO
D

,GHQWLILFDUDVPHGLGDVWRPDGDVSDUDWUDWDUGHFRQIOLWRVGHLQWHUHVVHV

4XDQGRGDFHOHEUDomRGRVFRQWUDWRVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDVTXHVHHQFRQWUDPGHVFULWRVQRLWHP
GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD LQH[LVWLDP SURFHGLPHQWRV RX SROtWLFDV IRUPDLV TXH HUDP
UHFRQKHFLGDPHQWHHIHWLYRVSDUDHQGHUHoDUULVFRVGHFRUUHQWHVGDH[LVWrQFLDGHFRQIOLWRVGHLQWHUHVVHV
$GLFLRQDOPHQWHDLQGDTXHDVWUDQVDo}HVGHQDWXUH]DORFDWtFLDLQGLFDGDVQRLWHPWHQKDPRFRUULGR
DQWHVGDDSURYDomRGD3ROtWLFDGH7UDQVDo}HVFRP3DUWHV5HODFLRQDGDVHPYLJRUSDUDDDSURYDomR
GDVUHIHULGDVWUDQVDo}HVD&RPSDQKLDFRQVLGHURX D RVWHUPRVGDWUDQVDomR E RLQWHUHVVHGDSDUWH
UHODFLRQDGDHRLPSDFWRGDDSURYDomRGDWUDQVDomRHPVXDGHGLFDomRSDUDFRPD&RPSDQKLD F DV
SRWHQFLDLVFRQWUDSDUWHVQDWUDQVDomR G RPRQWDQWHILQDQFHLURDSUR[LPDGRGDWUDQVDomREHPFRPRR
RXWUDVFRWDo}HVGHPHUFDGRHFRQWUDWRVVLPLODUHVILUPDGRVDQWHULRUPHQWHFRPWHUFHLURVQDUHJLmRFRP
EDVHHPODXGRVGHDYDOLDomRORFDWLYDHPLWLGRVSRU$OSKD,PyYHLV6&/WGDRTXDOXWLOL]RXRPpWRGR
FRPSDUDWLYR GLUHWR GH GDGRV GH PHUFDGR HP UHODomR D LPyYHLV VHPHOKDQWHV QDV SUR[LPLGDGHV H
FRQFOXLXTXHRYDORUGHPHUFDGRSDUDUHIHULGDORFDomRVHULDVLPLODUHH[LVWHPSRXFDVRSo}HVGHLPyYHLV
FRP D PHVPD LQIUDHVWUXWXUD RX PHVPR VHPHOKDQWHV GHVWLQDGRV D HVWDFLRQDPHQWR GH YHtFXORV QD
UHJLmR H HYHQWXDLVSURYLV}HVRXOLPLWDo}HVLPSRVWDVj&RPSDQKLDFRPRUHVXOWDGRGDFHOHEUDomRGD
WUDQVDomR H I  VH D WUDQVDomR HQYROYHULD DOJXP ULVFR UHSXWDFLRQDO SDUD D &RPSDQKLD 3DUD XPD
GHVFULomRPDLVGHWDOKDGDGHVVDVRSHUDo}HVYLGHLWHPDFLPD
(PGHMXQKRGHR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRDSURYRXD3ROtWLFDGH7UDQVDo}HVFRP3DUWHV
5HODFLRQDGDV H $GPLQLVWUDomR GH &RQIOLWRV GH ,QWHUHVVH GD &RPSDQKLD ³3ROtWLFD´  EHP FRPR R
5HJLPHQWR,QWHUQRGR&RPLWrGH$XGLWRULD(VWDWXWiULRGD&RPSDQKLDFRPRSURSyVLWRGHLQFUHPHQWDU
VXDHVWUXWXUDGHJRYHUQDQoD'HQWUHDVDWULEXLo}HVGR&RPLWrGH$XGLWRULD(VWDWXWiULRHVWmRSUHYLVWDV
GHQWUH RXWUDV VXSHUYLVLRQDU DV DWLYLGDGHV GD iUHD GH FRQWUROHV LQWHUQRV GD &RPSDQKLD H GH VXDV
FRQWURODGDVEHPFRPRPRQLWRUDUDTXDOLGDGHHLQWHJULGDGHGRVPHFDQLVPRVGHFRQWUROHVLQWHUQRVGD
&RPSDQKLDHGHVXDVFRQWURODGDVDSUHVHQWDQGRDVUHFRPHQGDo}HVGHDSULPRUDPHQWRGHSROtWLFDV
SUiWLFDV H SURFHGLPHQWRV TXH HQWHQGHU QHFHVViULDV 1R TXH WDQJH j 3ROtWLFD HVWD YLVD HVWDEHOHFHU
UHJUDVDILPGHDVVHJXUDUTXHWRGDVDVGHFLV}HVHQYROYHQGRSDUWHVUHODFLRQDGDVHRXWUDVVLWXDo}HV
FRPSRWHQFLDOFRQIOLWRGHLQWHUHVVHVVHMDPWRPDGDVWHQGRHPYLVWDRVLQWHUHVVHVGD&RPSDQKLD'HVVD
IRUPD D 3ROtWLFD HVWDEHOHFH DOJXQV SURFHGLPHQWRV D VHUHP REVHUYDGRV SHORV DGPLQLVWUDGRUHV
HQYROYLGRVHPRSHUDo}HVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDVRXSRWHQFLDLVFRQIOLWRVGHLQWHUHVVH
$OpPGLVVRFDVRDOJXPPHPEURGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRRX'LUHWRUTXHSRVVDWHUXPSRWHQFLDO
JDQKRSULYDGRGHFRUUHQWHGHDOJXPDGHFLVmRQmRPDQLIHVWHVHXFRQIOLWRGHLQWHUHVVHVTXDOTXHURXWUR
PHPEURGRyUJmRDRTXDOSHUWHQFHTXHWHQKDFRQKHFLPHQWRGDVLWXDomRGHYHUiID]rOR1HVWHFDVRD
QmRPDQLIHVWDomRYROXQWiULDGRDGPLQLVWUDGRUVHUiFRQVLGHUDGDXPDYLRODomRj3ROtWLFDVHQGROHYDGD
DR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRSDUDDYDOLDomRGHHYHQWXDODomRFRUUHWLYD
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16.3 - Identificação Das Medidas Tomadas Para Tratar de Conflitos de Interesses E Demonstração do Caráter


Estritamente Comutativo Das Condições Pactuadas ou do Pagamento Compensatório Adequado

(YHQWXDO PDQLIHVWDomR GD VLWXDomR GH FRQIOLWR GH LQWHUHVVHV H D VXEVHTXHQWH DEVWHQomR GHYHUmR
FRQVWDUQHFHVVDULDPHQWHGDDWDGDUHXQLmRGRyUJmRUHVSRQViYHOSHODDSURYDomRGDWUDQVDomRFRP
SDUWH UHODFLRQDGD 3DUD PDLV LQIRUPDo}HV VREUH D SROtWLFD YLGH LWHP  GHVWH )RUPXOiULR GH
5HIHUrQFLD
$GLFLRQDOPHQWHQRVWHUPRVGD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HVRVDFLRQLVWDVGD&RPSDQKLDQmRSRGHP
YRWDUQDVGHOLEHUDo}HVGD$VVHPEOHLD*HUDOUHODWLYDVDRODXGRGHDYDOLDomRGHEHQVFRPTXHFRQFRUUHU
SDUDDIRUPDomRGRFDSLWDOVRFLDOHjDSURYDomRGHVXDVFRQWDVFRPRDGPLQLVWUDGRUQHPHPTXDLVTXHU
RXWUDVTXHSXGHUHPEHQHILFLiORVGHPRGRSDUWLFXODURXHPTXHWLYHUHPLQWHUHVVHFRQIOLWDQWHFRPRGD
&RPSDQKLD$GHOLEHUDomRWRPDGDHPGHFRUUrQFLDGRYRWRGHDFLRQLVWDTXHWHPLQWHUHVVHFRQIOLWDQWH
FRPRGD&RPSDQKLDpDQXOiYHOUHVSRQGHQGRRDFLRQLVWDSHORVGDQRVFDXVDGRVHSHODUHVWLWXLomRj
&RPSDQKLDGDVYDQWDJHQVTXHWLYHUDXIHULGR$HVWUXWXUDGHJRYHUQDQoDHVWDEHOHFLGDQRVyUJmRVGD
DGPLQLVWUDomRDFLPDGHVFULWDEHPFRPRQRVyUJmRVGHDVVHVVRUDPHQWRWDOTXDOR&RPLWrGH$XGLWRULD
QmRHVWDWXWiULRHVWDEHOHFHPRVSURFHGLPHQWRVQHFHVViULRVDDYDOLDomRHWUDWDWLYDVGHVLWXDo}HVTXH
SRVVDPYLUDVHULQWHUSUHWDGDVFRPRFRQIOLWRGHLQWHUHVVHV
E
'HPRQVWUDURFDUiWHUHVWULWDPHQWHFRPXWDWLYRGDVFRQGLo}HVSDFWXDGDVRXRSDJDPHQWR
FRPSHQVDWyULRDGHTXDGR
4XDQGRGDFHOHEUDomRGRVFRQWUDWRVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDVTXHVHHQFRQWUDPGHVFULWRVQRLWHP
GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD LQH[LVWLDP SURFHGLPHQWRV RX SROtWLFDV IRUPDLV TXH HUDP
UHFRQKHFLGDPHQWHHIHWLYRVSDUDHQGHUHoDUULVFRVGHFRUUHQWHVGDH[LVWrQFLDGHFRQIOLWRVGHLQWHUHVVHV
(VSHFLILFDPHQWH QR TXH VH UHIHUH jV WUDQVDo}HV FRP SDUWHV UHODFLRQDGDV UHODWLYDV D FRQWUDWRV GH
ORFDomR LQGLFDGDV QR LWHP  GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD  D &RPSDQKLD HQWHQGH TXH WDLV
RSHUDo}HV IRUDP UHDOL]DGDV HP VHX EHQHItFLR H LQWHUHVVH QmR SUHMXGLFDQGR TXDOTXHU GDV SDUWHV
HQYROYLGDVQRQHJyFLRHVSHFLDOPHQWHD&RPSDQKLDXPDYH]TXHRVYDORUHVSDJRVDWtWXORGHDOXJXHO
SDUDFDGDXPGRVUHIHULGRVLPyYHLVVHJXHRVYDORUHVGHPHUFDGRGDUHJLmRHPTXHVHHQFRQWUDPHP
OLQKDFRPRYDORUSRUPHWURTXDGUDGRSDJRSHOD&RPSDQKLDjWHUFHLURVGHTXHPORFDRXWURVLPyYHLV
FRQIRUPHRFDVR
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16.4 - Outras Informações Relevantes - Transações Com Partes Relacionadas

±2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV±7UDQVDo}HVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDV
L

$OpP GDV WUDQVDo}HV FRP SDUWHV UHODFLRQDGDV OLVWDGDV QR LWHP  DFLPD DV
GHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGD&RPSDQKLDUHIHUHQWHVDRSHUtRGRGHWUrVPHVHVILQGRHP
GHPDUoRGHDSUHVHQWDPDLQGDHPVXDQRWD 3DUWHV5HODFLRQDGDV XPVDOGR
GHYHGRUj³2XWUDV3HVVRDV)tVLFDV´(VWHVYDORUHVHVWmRUHODFLRQDGRVDRSUHoRHSDUFHODV
GHSDJDPHQWRUHWLGRUHIHUHQWHVjVUHFHQWHVDTXLVLo}HVUHDOL]DGDVSHOD&RPSDQKLDGDV
VRFLHGDGHV ,662 ,QWHUQHW H 7HOHFRPXQLFDo}HV /WGD0( 1HWHOO ,QWHUQHW /WGD H 1HWLRQ
6ROXo}HV HP ,QWHUQHW 9LD 5iGLR 6$ 9LGH R LWHP  GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD
SDUDPDLRUHVLQIRUPDo}HV

LL 

2&RQWUDWRGH/RFDomRGHVFULWRDVHJXLUDSHVDUGHDVVLQDGRHPGHIHYHUHLURGH
UHVWRX VXVSHQVR HQWUH IHYHUHLUR H PDUoR HP YLUWXGH GH UHIRUPDV TXH VH
IL]HUDP QHFHVViULDV 'HVWD IRUPD D &RPSDQKLD VRPHQWH LQLFLRX SDJDPHQWRV GR
UHVSHFWLYRDOXJXHODSDUWLUGHDEULO

3DUWHUHODFLRQDGD
'LQR0DJLF
$GPLQLVWUDGRUDGH%HQV
H3DUWLFLSDo}HV/WGD

'DWD
WUDQVDomR

0RQWDQWH
HQYROYLGR
5HDLV 

6DOGR
H[LVWHQWH

0RQWDQWH
5HDLV 

'XUDomR

(PSUpVWLPR
RXRXWURWLSR
GHGtYLGD

7D[DGH
MXURV
FREUDGRV



5
PrV

1$

1$

PHVHV

1$

1$

5HODomRFRPRHPLVVRU

2DFLRQLVWDVH'LUHWRU3UHVLGHQWHGD&RPSDQKLD6U'HQLR$OYHV/LQGRpDGPLQLVWUDGRUGDVRFLHGDGH'LQR0DJLF
$GPLQLVWUDGRUDGH%HQVH3DUWLFLSDo}HV/WGD

2EMHWRFRQWUDWR

/RFDomRGHLPyYHOORFDOL]DGRj5XD3DGUH'DPLmRQ3T8QLYHUVLWiULRGH9LUDFRSRV&DPSLQDV63&(3
SDUDD&RPSDQKLD

*DUDQWLDHVHJXURV

1$
7RGD HTXDOTXHUREULJDomRDVVXPLGDQR &RQWUDWRGHYHVHUFXPSULGDQRVWHUPRVDFRUGDGRVSHODVSDUWHVGH
PRGRTXHRQmRFXPSULPHQWRGHTXDOTXHUGDVREULJDo}HVHVWLSXODGDVSRGHUiHQVHMDUDUHVFLVmRGRLQVWUXPHQWR
EDVWDQGRSDUDWDQWRTXHDSDUWHLQRFHQWHQRWLILTXHDSDUWHLQIUDWRUDGDUHVFLVmRGR&RQWUDWRPHGLDQWHQRWLILFDomR
SUpYLDGH WULQWD GLDVVHPSUHMXt]RGRSDJDPHQWRGDPXOWDDSOLFiYHO

5HVFLVmRRXH[WLQomR

2 DWUDVR QR SDJDPHQWR GR DOXJXHO PHQVDO HRX TXDOTXHU RXWUR HQFDUJR H[ ,378 FRQGRPtQLR  HQVHMDUi D
REULJDomRGR/RFDWiULR &RPSDQKLD HPSDJiORVFRPDFUpVFLPRGHFRUUHomRPRQHWiULDGLiULDFDOFXODGDSHOD
YDULDomR SURSRUFLRQDO GR ,*30 RX RXWUR TXH R VXEVWLWXD DFUHVFLGRV GH PXOWD PRUDWyULD LQLFLDO GH  FRP
DGLFLRQDOGHDRPrVLQFLGHQWHVVREUHRWRWDOFRUULJLGRVHPSUHMXt]RVGR/RFDGRUFRQVLGHUDUUHVFLQGLGRR
&RQWUDWR

1DWXUH]DHUD]mRSDUDD
RSHUDomR

&RQWUDWRFHOHEUDGRSDUDORFDomRGHLPyYHOSDUDILQVQmRUHVLGHQFLDLVRXVHMDSDUDDLQVWDODomRGHSRQWRGH
DWHQGLPHQWRHSRQWRGHSUHVHQoDGR/RFDWiULR

3RVLomRFRQWUDWXDOGR
HPLVVRU

/RFDWiULR

(VSHFLILFDU

2(PLVVRUORFRXXPLPyYHOSHUWHQFHQWHj'LQR0DJLF$GPLQLVWUDGRUDGH%HQVH3DUWLFLSDo}HV/WGD
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13/05/2021

Tipo de capital

18/06/2021

Tipo de capital

18/06/2021

Tipo de capital

18/06/2021

Tipo de capital

Data da autorização ou
aprovação
74.981.084,61

Capital Autorizado
0,00

74.981.084,61

Capital Integralizado

74.981.084,61

Capital Subscrito

Capital Emitido

Valor do capital (Reais)

17.1 - Informações Sobre O Capital Social

Totalmente Integralizado

Totalmente Integralizado

Prazo de integralização

Formulário de Referência - 2021 - DESKTOP – SIGMANET COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA S.A.

115.000.000

56.533.686

56.533.686

56.533.686

Quantidade de ações
ordinárias (Unidades)

0

0

0

0

Quantidade de ações
preferenciais (Unidades)
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115.000.000

56.533.686

56.533.686

56.533.686

Quantidade total de ações
(Unidades)

Versão : 2
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AGE

31/03/2021

Subscrição
particular
35.010

0

Sem emissão
de ações

0

0

Preferênciais
(Unidades)

35.010

0

0,00000000

0,00000000

4,58

0,00

Total ações Subscrição / Capital
(Unidades)
anterior Preço emissão

R$ por Unidade

R$ por Unidade

Fator cotação

PÁGINA: 329 de 367

Integralização em moeda corrente nacional, em conformidade com os mecanismos de investimento regulamentados pelo CMN, pelo BACEN e/ou pela CVM.

160.345,80

Ordinárias
(Unidades)

Tipo de
aumento

Forma de integralização

18/06/2021

46.571.400,81

Valor total emissão
(Reais)

Preço calculado com base no múltiplo de 5,3x do Ebitida Ajustado da Companhia no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, dividido pelo número de ações prévio a este aumento de capital,
corrigido por CDI desde 3 de fevereiro de 2020 até 14 de junho de 2021, de acordo com o Plano de Opção de Compra de Ações.

RCA

31/03/2021

Data emissão

Versão : 2

Critério para determinação do
preço de emissão

18/06/2021

Forma de integralização

Critério para determinação do
preço de emissão

Orgão que
deliberou o
aumento

Data de
deliberação

17.2 - Aumentos do Capital Social
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13/05/2021

Desdobramento

13/05/2021

Desdobramento

Data
aprovação

28.249.338

28.249.338

Quantidade ações
ordinárias

0

0

Quantidade ações
preferenciais

28.249.338

28.249.338

Quantidade total ações

Quantidade de ações antes da aprovação (Unidades)

56.498.676

56.498.676

0

0

Quantidade ações
preferenciais

Versão : 2
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56.498.676

56.498.676

Quantidade total ações

Quantidade de ações depois da aprovação (Unidades)
Quantidade ações
ordinárias

17.3 - Informações Sobre Desdobramentos, Grupamentos E Bonificações de Ações
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Versão : 2

17.4 - Informações Sobre Reduções do Capital Social
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não sofreu reduções do capital social nos últimos três exercícios sociais.
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17.5 - Outras Informações Relevantes

2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV
7RGDVDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHVHQFRQWUDPVHGHVFULWDVQRVGHPDLVLWHQVGDSUHVHQWHVHomR
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18.1 - Direitos Das Ações

Espécie de ações ou CDA

Ordinária

Tag along

100,000000

Direito a dividendos

Nos termos do nosso Estatuto Social, o saldo do lucro líquido apurado no exercício, obtido após as
deduções e/ou destinações previstas no Estatuto Social e na Lei das S.A., montante equivalente a,
no mínimo, 5% (cinco por cento) será destinado para pagamento do dividendo obrigatório a todos
os acionistas.
A partir de 1º de maio de 2025, o saldo remanescente do lucro líquido, calculado com base no caput
do Artigo 39 do Estatuto Social, será distribuído aos acionistas como dividendos, assegurada a
distribuição do dividendo mínimo 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.,
automaticamente alterando e substituindo o percentual de 5% (cinco por cento) do dividendo
obrigatório previsto na alínea (f) do Artigo 39 do Estatuto.

Direito a voto

Pleno

Conversibilidade

Não

Direito a reembolso de capital

Sim

Descrição das características
do reembolso de capital

Qualquer acionista dissidente de determinadas deliberações tomadas em assembleia geral poderá
retirar-se da nossa Companhia, mediante o reembolso do valor de suas ações, com base no valor
patrimonial, conforme hipóteses e critérios previstos na Lei das S.A.

Restrição a circulação

Sim

Resgatável

Não

Hipóteses de resgate e fórmula
de cálculo do valor de resgate
Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

Os direitos que não sejam estabelecidos por lei, poderão ser alterados por deliberação da
assembleia geral de acionistas, de acordo com o respectivo quórum de instalação e deliberação
previsto na Lei das S.A.

Outras características
relevantes

Solicitamos a admissão de nossas ações para negociação no segmento Novo Mercado da B3. A
partir da data de publicação do anúncio de início da oferta pública inicial de ações de nossa
emissão, nossos acionistas terão todos os direitos previstos no Regulamento do Novo Mercado.
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18.2 - Descrição de Eventuais Regras Estatutárias Que Limitem O Direito de Voto de 
Acionistas Significativos ou Que os Obriguem A Realizar Oferta Pública
  'HVFULomR GH HYHQWXDLV UHJUDV HVWDWXWiULDV TXH OLPLWHP R GLUHLWR GH YRWR GH DFLRQLVWDV
VLJQLILFDWLYRVRXTXHRVREULJXHPDUHDOL]DURIHUWDS~EOLFD
Limitação ao Direito de Voto
1mRSRVVXtPRVUHJUDVHVWDWXWiULDVTXHOLPLWHPRGLUHLWRGHYRWRGHDFLRQLVWDVVLJQLILFDWLYRV
Obrigação de Realização de Oferta Pública
&RP UHODomR j UHJUD HVWDWXWiULD TXH RV REULJXHP D UHDOL]DU RIHUWD S~EOLFD R QRVVR (VWDWXWR 6RFLDO
GHWHUPLQDTXHDDOLHQDomRGLUHWDRXLQGLUHWDGHQRVVRFRQWUROHWDQWRSRUPHLRGHXPD~QLFDRSHUDomR
FRPRSRUPHLRGHRSHUDo}HVVXFHVVLYDVGHYHUiVHUFRQWUDWDGDVREDFRQGLomRGHTXHRDGTXLUHQWH
GRFRQWUROHVHREULJXHDUHDOL]DURIHUWDS~EOLFDGHDTXLVLomRGHDo}HVWHQGRSRUREMHWRWRGDVDVDo}HV
GH QRVVD HPLVVmR TXH VHMDP GH WLWXODULGDGH GRV GHPDLV DFLRQLVWDV REVHUYDQGR DV FRQGLo}HV H RV
SUD]RVSUHYLVWRVQDOHJLVODomRHQDUHJXODPHQWDomRHPYLJRUHQR5HJXODPHQWRGR1RYR0HUFDGRGH
IRUPDDOKHVDVVHJXUDUWUDWDPHQWRLJXDOLWiULRjTXHOHGDGRDRDOLHQDQWH
$GHPDLVRDUWLJRGHQRVVR(VWDWXWR6RFLDOHVWDEHOHFHTXHRDFLRQLVWDRXJUXSRGHDFLRQLVWDVTXH
DWLQJLUGHIRUPDGLUHWDRXLQGLUHWDDWLWXODULGDGHGHDo}HVGHQRVVDHPLVVmR RXTXDLVTXHUGLUHLWRVTXH
DVVHJXUHPGHIRUPDSHUPDQHQWHRXWHPSRUiULDGLUHLWRVSROtWLFRVRXSDWULPRQLDLVGHDFLRQLVWDVREUH
Do}HVGHQRVVDHPLVVmR HPTXDQWLGDGHLJXDORXVXSHULRUD YLQWHHFLQFRSRUFHQWR GRFDSLWDO
VRFLDOVHMDSRUPHLRGHXPD~QLFDRSHUDomRFRPRSRUPHLRGHGLYHUVDVRSHUDo}HVGHYHUiHIHWLYDU
XPDRIHUWDS~EOLFDGHDTXLVLomRGDWRWDOLGDGHGDVDo}HVHYDORUHVPRELOLiULRVFRQYHUVtYHLVSRUDo}HV
GH WLWXODULGDGH GRV GHPDLV DFLRQLVWDV GD &RPSDQKLD ³23$ SRU $WLQJLPHQWR GH 3DUWLFLSDomR
5HOHYDQWH´ 2SUHoRGHDTXLVLomRSRUDomRREMHWRGD23$SRU$WLQJLPHQWRGH3DUWLFLSDomR5HOHYDQWH
³3UHoRGD23$´ QmRSRGHUiVHULQIHULRUDRPDLRUYDORUGHWHUPLQDGRHQWUH L  FHQWRHYLQWHSRU
FHQWR GDFRWDomRPpGLDGDVDo}HVQRV~OWLPRV QRYHQWD GLDVH LL  FHQWRHYLQWHSRUFHQWR 
GRPDLRUYDORUSDJRDTXDOTXHUWHPSRSHOD3HVVRD5HOHYDQWHHPTXDOTXHUWLSRGHQHJRFLDomRHP
TXDOTXHUXPGRVFDVRVVXMHLWRDDMXVWHVGHFRUUHQWHVGHGLVWULEXLomRGHGLYLGHQGRVSHOD&RPSDQKLD
UHRUJDQL]Do}HV VRFLHWiULDV HQYROYHQGR D &RPSDQKLD JUXSDPHQWRV H GHVGREUDPHQWRV GH Do}HV GD
&RPSDQKLDHTXDLVTXHURXWUDVRSHUDo}HVTXHDIHWHPRFDSLWDOVRFLDOGD&RPSDQKLD
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18.3 - Descrição de Exceções E Cláusulas Suspensivas Relativas A Direitos Patrimoniais
ou Políticos Previstos no Estatuto
  'HVFULomR GH H[FHo}HV H FOiXVXODV VXVSHQVLYDV UHODWLYDV D GLUHLWRV SDWULPRQLDLV RX
SROtWLFRVSUHYLVWRVQRHVWDWXWR
1RVVR(VWDWXWR6RFLDOQmRHVWDEHOHFHH[FHo}HVDRH[HUFtFLRGHGLUHLWRVSDWULPRQLDLVRXSROtWLFRVGRV
DFLRQLVWDV7RGDYLDQRVVRVDFLRQLVWDVWHUmRVHXVGLUHLWRVVXVSHQVRVQDIRUPDGRDUWLJRGD/HLGDV
6$FDVRQmRFXPSUDPREULJDomRLPSRVWDSHODOHLRXSHORHVWDWXWRFHVVDQGRDVXVSHQVmRORJRTXH
FXPSULGDDREULJDomR
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18.4 - Volume de Negociações E Maiores E Menores Cotações Dos Valores Mobiliários
Negociados
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Até a data deste Formulário de Referência, a Companhia não possuía valores mobiliários admitidos à negociação. A oferta
pública inicial de ações da Companhia está sendo requerida junto à CVM e à B3.
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18.5 - Outros Valores Mobiliários Emitidos no Brasil
Valor mobiliário

Debêntures

Identificação do valor
mobiliário

2ª Emissão da Desktop - Sigmanet Comunicação Multimídia S.A.

Data de emissão

31/03/2021

Data de vencimento

03/02/2026

Quantidade
(Unidades)

400

Valor total
(Reais)

213.311.996,00

Saldo Devedor em Aberto

0,00

Restrição a circulação

Sim

Descrição da restrição

As Debêntures emitidas deverão permanecer em tesouraria até a sua respectiva
subscrição pelo Acionista Contralador, de acordo com os termos e prazos da Escritura
de Emissão, em todo caso até 3 de fevereiro de 2026, ou até a publicação de anúncio
de início de oferta pública inicial da Emissora (pricing), o que ocorrer primeiro.
As Debêntures não poderão ser negociadas pelo Acionista Controlador, sendo
permitida, entretanto, a transferência privada de Debêntures para sociedades afiliadas
da Investidora.

Conversibilidade

Sim

Condição da conversibilidade e As Debêntures que venham a ser subscritas e eventualmente integralizadas passarão a
efeitos sobre o capital-social
ser consideradas ações, no ato de integralização.
Possibilidade resgate

Não

Características dos valores
mobiliários de dívida

As Debêntures são de forma nominativa, sem a emissão de certificados ou cautelas. A
emissão das Debêntures não será registrada perante a CVM, tendo em vista que serão
objeto de colocação privada, sem qualquer esforço de venda perante investidores, e
não serão negociadas em mercado organizado, nem registradas para custódia
eletrônica e liquidação de eventos na B3 S.A, Brasil, Bolsa, Balcão. Não será
constituído agende fiduciário para o debenturista da presente Emissão, nos termos do
parágrafo 1º do artigo 61 da Lei das S.A.
A Emissão será realizada em uma única série. As Debêntures são mandatoriamente
conversíveis em ações ordinárias, da espécie subordinada da Emissora. Os recursos
que porventura sejam obtidos serão destinados para realização de atividades ligadas ao
objeto social da Emissora.

Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

A Assembleia Geral de Debenturistas será instalada, em primeira convocação, com a
presença de debenturistas que representam a maioria simples das Debêntures em
Circulação e, em segunda convocação, com qualquer quórum. As hipóteses de
alteração dos quóruns e disposições previstos na Escritura, da Data Limite, dos termos
da conversão das Debêntures em Ações Novas e/ou dos Eventos de Vencimento
Antecipado dependerão da aprovação de Debenturistas que representem, no mínimo,
75% (setenta e cinco por cento) das Debêntures em Circulação.
As deliberações tomadas pelos Debenturistas, em Assembleias Gerais de
Debenturistas, no âmbito de sua competência legal, observados os quóruns da
Escritura, vincularão a Emissora e obrigarão todos os titulares de Debêntures em
Circulação, independentemente de terem comparecido à Assembleia Geral de
Debenturistas ou do voto proferido na Assembleia Geral de Debenturistas.

Outras características
relevantes

Cancelamento
Em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 13 de julho de 2021,
os acionistas aprovaram o cancelamento da totalidade destas Debêntures, sem que
tenha havido qualquer subscrição, integralização ou conversão em ações de emissão
da Companhia. Em razão do cancelamento das Debêntures, a respectiva Escritura de
Emissão restou automaticamente cancelada e rescindida, de pleno direito, deixando de
gerar quaisquer efeitos a partir de 13 de julho de 2021.
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Valor mobiliário

Debêntures

Identificação do valor
mobiliário

1ª Emissão da Desktop - Sigmanet Comunicação Multimídia S.A.

Data de emissão

30/03/2021

Data de vencimento

30/03/2027

Quantidade
(Unidades)

194.000

Valor total
(Reais)

194.000.000,00

Saldo Devedor em Aberto

196.917.391,21

Restrição a circulação

Sim

Descrição da restrição

As debêntures somente podem ser negociadas entre investidores qualificados, assim
definidos nos termos do Artigo 9º-B da Instrução da CVM nº 539/13, depois de
decorridos 90 dias de cada subscrição ou aquisição pelos Investidores Profissionais,
conforme disposto nos artigos 13 e 15 da Instrução CVM nº 476/09, conforme alterada,
e caso a Emissora esteja em dia com o cumprimento das obrigações previstas no artigo
17 da citada Instrução.

Conversibilidade

Não

Possibilidade resgate

Sim

Hipótese e cálculo do valor de
resgate

A Emissora poderá, a seu exclusivo critério, a partir de 31 de março de 2023, realizar o
resgate antecipado total das Debêntures. Por ocasião do Resgate Antecipado
Facultativo Total, o valor a ser pago aos Debenturistas a título de Resgate Antecipado
Total será equivalente (a) ao Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário
das Debêntures a serem resgatadas, acrescido (b) da Remuneração e dos Encargos
Moratórios, se for o caso, devidos e ainda não pagos, calculados pro rata temporis
desde a Data da Primeira Integralização ou a Data de Pagamento da Remuneração
imediatamente anterior, o que tiver ocorrido por último, até a data do Resgate
Antecipado Facultativo Total e (c) de prêmio flat, incidente sobre o Valor Nominal
Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, de acordo com a tabela
estabelecida na Escritura de Emissão.

Características dos valores
mobiliários de dívida

As Debêntures são simples, não conversíveis em ações, nominativas e escriturais, em
série única, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00 na Data de Emissão, em 30 de
março de 2021. O prazo é de 6 anos, contados da Data de Emissão. A amortização
acontecerá em 9 (nove) parcelas semestrais, a partir do 24º (vigésimo quarto) mês.
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Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

Exceto se diversamente previsto na Escritura de Emissão, as deliberações de
Debenturistas reunidos em Assembleia Geral de Debenturistas que representem no
mínimo, 55% (cinquenta e cinco por cento) das Debêntures em Circulação, em qualquer
convocação, observados os quóruns de instalação estabelecidos na Escritura de
Emissão, serão consideradas existentes, válidas e eficazes perante a Emissora, bem
como obrigarão a Emissora e a todos os Debenturistas. As deliberações relativas às
alterações: (i) dos valores e das datas de pagamento das Debêntures; (ii) da Data de
Vencimento; (iii) dos Eventos de Vencimento Antecipado; (iv) dos quóruns de
deliberação previstos na Escritura de Emissão; (v) da espécie das Debêntures; (vi) da
criação de eventos de repactuação; (vii) das disposições relativas ao Resgate
Antecipado Facultativo Total, Oferta de Resgate Antecipado e Aquisição Facultativa;
(viii) do disposto na Cláusula IX da Escritura de Emissão; (ix) da Remuneração; e (x)
das garantias, dependerão de aprovação por Debenturistas que representem, no
mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) das Debêntures em Circulação, em qualquer
convocação. Para efeito da constituição do quórum de instalação e/ou deliberação a
que se refere a Escritura de Emissão, serão consideradas “Debêntures em Circulação”
todas as Debêntures em circulação no mercado, excluídas as Debêntures que sejam de
propriedade da Controladora da Emissora ou de qualquer das Controladas ou Coligadas
da Emissora, bem como dos respectivos diretores ou conselheiros e respectivos
cônjuges e parentes até segundo grau. Para efeitos de quórum de deliberação não
serão computados, ainda, os votos em branco.

Outras características
relevantes

Como garantia do pagamento do Valor Total da Emissão, da Remuneração e dos
Encargos Moratórios, bem como das demais obrigações pecuniárias, principais ou
acessórias, presentes e/ou futuras, previstas na escritura, incluindo qualquer custo ou
despesa comprovadamente incorrida pelo Agente Fiduciário e/ou pelos Debenturistas
em decorrência de medidas judiciais ou extrajudiciais necessárias à salvaguarda de
seus direitos e prerrogativas decorrentes das Debêntures e/ou da Escritura de Emissão
e/ou do Contrato de Cessão Fiduciária, incluindo honorários e despesas advocatícias
e/ou, quando houver, verbas indenizatórias devidas pela Emissora, as Debêntures
contarão com a cessão fiduciária de (i) duplicatas eletrônicas, originárias do
relacionamento comercial com os clientes da Emissora, outorgada pela Emissora, em
caráter irrevogável e irretratável, em favor dos Debenturistas, representados pelo
Agente Fiduciário, cujos valores devem ser depositados em determinada conta corrente
vinculada, de movimentação restrita, de titularidade da Emissora, no Banco do Brasil, na
qualidade de banco administrador da Conta Vinculada, com créditos mensais na
proporção mínima de 8% do saldo devedor da Oferta Restrita, com verificação mensal,
(ii) todos e quaisquer direitos sobre a Conta Vinculada, e (iii) determinados
investimentos permitidos, nos termos e condições a serem estabelecidos no instrumento
de cessão fiduciária de contas vinculadas, a ser celebrado entre a Emissora e o Agente
Fiduciário, na qualidade de representante dos Debenturistas, em um prazo de 60 dias a
contar da Primeira Data de Integralização.
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18.6 - Mercados Brasileiros em Que Valores Mobiliários São Admitidos À Negociação 



0HUFDGRVEUDVLOHLURVHPTXHYDORUHVPRELOLiULRVVmRDGPLWLGRVjQHJRFLDomR

$RIHUWDS~EOLFDLQLFLDOGHDo}HVGHQRVVDHPLVVmRHVWiVHQGRUHTXHULGDSHUDQWHD&90HD%8PD
YH]FRQFHGLGRRUHJLVWURDVDo}HVRUGLQiULDVGHQRVVDHPLVVmRSDVVDUmRDVHUDGPLWLGDVjQHJRFLDomR
QRVHJPHQWR1RYR0HUFDGRGD%
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18.7 - Informação Sobre Classe E Espécie de Valor Mobiliário Admitida À Negociação em
Mercados Estrangeiros
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Até a data deste Formulário de Referência, não possuíamos valores mobiliários negociados em mercados estrangeiros.
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18.8 - Títulos Emitidos no Exterior
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Até a data deste Formulário de Referência, não possuíamos valores mobiliários negociados em mercados estrangeiros.
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18.9 - Ofertas Públicas de Distribuição

 'HVFUHYHUDVRIHUWDVS~EOLFDVGHGLVWULEXLomRHIHWXDGDVSHORHPLVVRURXSRUWHUFHLURV
LQFOXLQGRFRQWURODGRUHVHVRFLHGDGHVFROLJDGDVHFRQWURODGDVUHODWLYDVDYDORUHVPRELOLiULRVGR
HPLVVRU
$&RPSDQKLDUHDOL]RXDHPLVVmRGH'HErQWXUHVVLPSOHVQmRFRQYHUVtYHLVHPDo}HVQRPLQDWLYDV
HHVFULWXUDLVHPVpULH~QLFDQRPRQWDQWHWRWDOGH5 FHQWRHQRYHQWDHTXDWURPLOK}HV
GHUHDLV FRPYDORUQRPLQDOXQLWiULRGH5QD'DWDGH(PLVVmRHPGHPDUoRGH2
SUD]R p GH  DQRV FRQWDGRV GD GDWD GH HPLVVmR $ DPRUWL]DomR DFRQWHFHUi HP  QRYH  SDUFHODV
VHPHVWUDLVDSDUWLUGR YLJpVLPRTXDUWR PrV
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18.10 - Destinação de Recursos de Ofertas Públicas

 &DVRRHPLVVRUWHQKDIHLWRRIHUWDS~EOLFDGHGLVWULEXLomRGHYDORUHVPRELOLiULRVLQGLFDU
D

&RPRRVUHFXUVRVUHVXOWDQWHVGDRIHUWDIRUDPXWLOL]DGRV

2VUHFXUVRVUHVXOWDQWHVGDRIHUWDHVWmRVHQGRXWLOL]DGRVSDUDDPSDUDULQYHVWLPHQWRHP&DS([
E
6HKRXYHGHVYLRVUHOHYDQWHVHQWUHDDSOLFDomRHIHWLYDGRVUHFXUVRVHDVSURSRVWDVGH
DSOLFDomRGLYXOJDGDVQRVSURVSHFWRVGDUHVSHFWLYDGLVWULEXLomR
1mRKRXYHGHVYLRHQWUHDSURSRVWDHDHIHWLYDDSOLFDomRGRUHFXUVR
F

&DVRWHQKDKDYLGRGHVYLRVDVUD]}HVSDUDWDLVGHVYLRV

1mR$SOLFiYHO
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18.11 - Ofertas Públicas de Aquisição

  'HVFUHYHU DV RIHUWDV S~EOLFDV GH DTXLVLomR IHLWDV SHOR HPLVVRU UHODWLYDV D Do}HV GH
HPLVVmRGHWHUFHLUR
1mRDSOLFiYHOGDGRTXHQmRUHDOL]DPRVRIHUWDVS~EOLFDVGHDTXLVLomRUHODWLYDVDDo}HVGHHPLVVmRGH
WHUFHLURVQRV~OWLPRV WUrV H[HUFtFLRVVRFLDLVHQRSHUtRGRFRUUHQWH
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18.12 - Outras Inf. Relev. - Val. Mobiliários

)RUQHFHURXWUDVLQIRUPDo}HVTXHMXOJXHUHOHYDQWHV
6HPSUHMXt]RGDVFDUDFWHUtVWLFDVGHVFULWDVQRLWHPDFLPDGHVWDFDPRVDVVHJXLQWHVFDUDFWHUtVWLFDV
UHOHYDQWHVUHODFLRQDGDVj SULPHLUD HPLVVmRGHGHErQWXUHVVLPSOHVQmRFRQYHUVtYHLVHPDo}HVGD
HVSpFLHTXLURJUDIiULDDVHUFRQYRODGDHPHVSpFLHFRPJDUDQWLDUHDOHPVpULH~QLFDSDUDGLVWULEXLomR
S~EOLFDFRPHVIRUoRVUHVWULWRVGHGLVWULEXLomRGD'HVNWRS6LJPDQHW&RPXQLFDomR0XOWLPtGLD6$
Atualização Monetária e Remuneração das Debêntures
29DORU1RPLQDO8QLWiULRRXVDOGRGR9DORU1RPLQDO8QLWiULRFRQIRUPHRFDVRQmRVHUiDWXDOL]DGR
PRQHWDULDPHQWH
6REUHR9DORU1RPLQDO8QLWiULRRXVDOGRGR9DORU1RPLQDO8QLWiULRGDV'HErQWXUHVFRQIRUPHRFDVR
LQFLGLUmRMXURVUHPXQHUDWyULRVFRUUHVSRQGHQWHVjYDULDomRDFXPXODGDGH FHPSRUFHQWR GDV
WD[DVPpGLDVGLiULDVGR',GHXPGLD³RYHUH[WUDJUXSR´H[SUHVVDVQDIRUPDSHUFHQWXDODRDQREDVH
GH GX]HQWRVHFLQTXHQWDHGRLV 'LDVÒWHLVFDOFXODGDVHGLYXOJDGDVGLDULDPHQWHSHOD%6$±
%UDVLO%ROVD%DOFmR ³7D[D',´ DFUHVFLGDGHspread VREUHWD[D GH WUrVLQWHLURVHVHVVHQWD
FHQWpVLPRVSRUFHQWR DRDQREDVHGH GX]HQWRVHFLQTXHQWDHGRLV 'LDVÒWHLV ³5HPXQHUDomR´ 
FDOFXODGRV GH IRUPD H[SRQHQFLDO H FXPXODWLYD SUR UDWD WHPSRULV SRU GLDV ~WHLV GHFRUULGRV GHVGH D
UHVSHFWLYD3ULPHLUD'DWDGH,QWHJUDOL]DomRRXD'DWDGH3DJDPHQWRGD5HPXQHUDomRLPHGLDWDPHQWH
DQWHULRUFRQIRUPHRFDVRDWpDGDWDGRHIHWLYRSDJDPHQWR
Pagamento da Remuneração das Debêntures
6HP SUHMXt]R GRV SDJDPHQWRV HP GHFRUUrQFLD GH HYHQWXDO YHQFLPHQWR DQWHFLSDGR GDV REULJDo}HV
GHFRUUHQWHV GDV 'HErQWXUHV GD $TXLVLomR )DFXOWDWLYD RX GD 2IHUWD GH 5HVJDWH $QWHFLSDGR GDV
'HErQWXUHV QRV WHUPRV SUHYLVWRV QHVWD (VFULWXUD GH (PLVVmR D 5HPXQHUDomR VHUi SDJD
VHPHVWUDOPHQWH VHQGR R SULPHLUR SDJDPHQWR GHYLGR HP  GH VHWHPEUR GH  H RV GHPDLV
SDJDPHQWRV GHYLGRV VHPSUH QR GLD  GRV PHVHV GH PDUoR H VHWHPEUR GH FDGD DQR H ~OWLPR
SDJDPHQWRQDUHVSHFWLYD'DWDGH9HQFLPHQWRFRQIRUPHGDWDVHVWDEHOHFLGDVQDWDEHODDEDL[R

3DUFHOD

'DWD



































'DWDGH9HQFLPHQWR
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Pagamento do Valor Nominal Unitário
6HPSUHMXt]RGRVSDJDPHQWRVHPGHFRUUrQFLDGRYHQFLPHQWRDQWHFLSDGRHUHVJDWHDQWHFLSDGRGDV
'HErQWXUHVQRVWHUPRVGD(VFULWXUDGH(PLVVmRRVDOGRGR9DORU1RPLQDO8QLWiULRVHUiDPRUWL]DGR
HP QRYH SDUFHODVVHPHVWUDLVDSDUWLUGR YLJpVLPRTXDUWR PrV LQFOXVLYH GHYLGDVVHPSUHQR
GLDGRVPHVHVGHPDUoRHVHWHPEURVHQGRTXHDSULPHLUDSDUFHODVHUiGHYLGDHPGHPDUoRGH
HDVGHPDLVSDUFHODVVHUmRGHYLGDVHPFDGDXPDGDVUHVSHFWLYDVGDWDVLQGLFDGDVQDWDEHOD
DEDL[R
3DUFHOD

'DWD

3HUFHQWXDOGRVDOGRGR9DORU1RPLQDO
8QLWiULR



















































'DWDGH9HQFLPHQWR



Vencimento Antecipado
2EVHUYDGRRGLVSRVWRQD(VFULWXUDGH(PLVVmRR$JHQWH)LGXFLiULRFRQVLGHUDUiPHGLDQWHQRWLILFDomR
j(PLVVRUDDQWHFLSDGDPHQWHYHQFLGDVHLPHGLDWDPHQWHH[LJtYHLVWRGDVDVREULJDo}HVGD(PLVVRUD
UHIHUHQWHVjV'HErQWXUHVH[LJLQGRRLPHGLDWRSDJDPHQWRGR9DORU1RPLQDO8QLWiULRRXVDOGRGR9DORU
1RPLQDO8QLWiULRFRQIRUPHRFDVRDFUHVFLGRGD5HPXQHUDomRFDOFXODGDpro rata temporisGHVGHD
3ULPHLUD 'DWD GH ,QWHJUDOL]DomR RX D 'DWD GH 3DJDPHQWR GD5HPXQHUDomR LPHGLDWDPHQWH DQWHULRU
FRQIRUPH R FDVR GHYLGD DWp D GDWD GR HIHWLYR SDJDPHQWR H GH HYHQWXDLV (QFDUJRV 0RUDWyULRV VH
KRXYHUHGHTXDLVTXHURXWURVYDORUHVHYHQWXDOPHQWHGHYLGRVSHOD(PLVVRUDQRVWHUPRVGD(VFULWXUD
GH(PLVVmRQDFLrQFLDGDRFRUUrQFLDGHTXDOTXHUXPDGDVVHJXLQWHVKLSyWHVHV FDGDXPDXP³(YHQWR
GH9HQFLPHQWR$QWHFLSDGR$XWRPiWLFR´ 


L

D SHGLGRSRUSDUWHGD(PLVVRUDHGHTXDOTXHUVRFLHGDGHFRQWURODGD FRQIRUPHGHILQLomRGH
FRQWUROH SUHYLVWD QR DUWLJR  GD /HL GDV 6RFLHGDGHV SRU $o}HV  SHOD (PLVVRUD
³&RQWURODGD´ GHTXDOTXHUSODQRGHUHFXSHUDomRH[WUDMXGLFLDODTXDOTXHUFUHGRURXFODVVHGH
FUHGRUHVLQGHSHQGHQWHPHQWHGHWHUVLGRUHTXHULGDRXREWLGDKRPRORJDomRMXGLFLDOGRUHIHULGR
SODQR RX E  VH D (PLVVRUD VXDV UHVSHFWLYDV &RQWURODGDV LQJUHVVDU HP MXt]R FRP
UHTXHULPHQWRGHUHFXSHUDomRMXGLFLDOLQGHSHQGHQWHPHQWHGHGHIHULPHQWRGRSURFHVVDPHQWR
GD UHFXSHUDomR RX GH VXD FRQFHVVmR SHOR MXL] FRPSHWHQWH RX F  VH D (PLVVRUD HRX
TXDLVTXHU &RQWURODGDV IRUPXODU SHGLGR GH DXWRIDOrQFLD RX G  SHGLGR GH IDOrQFLD GD
(PLVVRUDHRXTXDLVTXHU&RQWURODGDVIRUPXODGRSRUWHUFHLURVHQmRHOLGLGRQRSUD]ROHJDO
RX H VHD(PLVVRUDHRXTXDLVTXHUDV&RQWURODGDVVRIUHUOLTXLGDomRGLVVROXomRRXH[WLQomR
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LL 

QDKLSyWHVHGD(VFULWXUDGH(PLVVmR HRXTXDOTXHUGHVXDVGLVSRVLo}HV HRXGR&RQWUDWR
GH &HVVmR )LGXFLiULD HRX TXDOTXHU GH VXDV GLVSRVLo}HV  IRUHP GHFODUDGRV LQH[HTXtYHLV
QXORVLQHILFD]HVRXLQYiOLGRVSRUGHFLVmRMXGLFLDOHRXDGPLQLVWUDWLYD


LLL 

LQDGLPSOHPHQWRSHOD(PLVVRUDGHTXDOTXHUREULJDomRSHFXQLiULDUHODWLYDjV'HErQWXUHVHRX
SUHYLVWD QHVWD (VFULWXUD GH (PLVVmR QR &RQWUDWR GH &HVVmR )LGXFLiULD HRX QRV GHPDLV
GRFXPHQWRVGD(PLVVmRH[FHWRVHWDOLQDGLPSOHPHQWRIRUVDQDGRQRSUD]RGHDWp XP 'LD
ÒWLO FRQWDGR GR UHVSHFWLYR LQDGLPSOHPHQWR VHP SUHMXt]R GR SDJDPHQWR GRV (QFDUJRV
0RUDWyULRVSHOD(PLVVRUD


LY 

WUDQVIRUPDomRGRWLSRVRFLHWiULRGD(PLVVRUDGHPRGRTXHGHL[HGHVHUXPDVRFLHGDGHSRU
Do}HVQRVWHUPRVGRVDUWLJRVDGD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HV


Y

TXHVWLRQDPHQWR MXGLFLDO SHOD (PLVVRUD HRX SRU TXDOTXHU &RQWURODGRUD FRQIRUPH DEDL[R
GHILQLGD  HRX &RQWURODGD GD (PLVVRUD TXDQWR j YDOLGDGH HILFiFLD HRX H[HTXLELOLGDGH GD
(VFULWXUD GH (PLVVmR HRX GR &RQWUDWR GH &HVVmR )LGXFLiULD HRX GH TXDOTXHU GH VXDV
GLVSRVLo}HVHRXGHTXDLVTXHURXWURVGRFXPHQWRVUHIHUHQWHVD(PLVVmR


YL 

GHFUHWDomR GH YHQFLPHQWR DQWHFLSDGR GH TXDLVTXHU REULJDo}HV SHFXQLiULDV GD (PLVVRUD
DLQGDTXHQDFRQGLomRGHJDUDQWLGRUDH[FHWRVHD&RPSDQKLDTXLWDUDGtYLGDJDUDQWLGDQR
SUD]RSUHYLVWRQRUHVSHFWLYRFRQWUDWR HRXGHTXDOTXHUGHVXDV&RQWURODGRUDVGLUHWDVHRX
GHTXDOTXHUGHVXDV&RQWURODGDVHRXGHVHXVDFLRQLVWDVFRPWHUFHLURVFXMRYDORULQGLYLGXDO
RXDJUHJDGRVHMDLJXDORXVXSHULRUD5 FLQFRPLOK}HV RXVHXHTXLYDOHQWHHP
RXWUDVPRHGDV


YLL 

WUDQVIHUrQFLDFHVVmRGHTXDOTXHUIRUPDRXSURPHVVDGHFHVVmRDWHUFHLURVSHOD&RPSDQKLD
QR WRGR RX HP SDUWH GRV GLUHLWRV H REULJDo}HV DVVXPLGRV QRV WHUPRV GD (VFULWXUD GH
(PLVVmRVHPRFRQVHQWLPHQWRSUpYLRGRV'HEHQWXULVWDVUHXQLGRVHPDVVHPEOHLDJHUDO


YLLL  DSOLFDomR GRV UHFXUVRV RULXQGRV GDV 'HErQWXUHV HP GHVWLQDomR GLYHUVD GD SUHYLVWD QD
&OiXVXODDFLPD


L[ 

DOWHUDomRWUDQVIHUrQFLDRXDVVXQomRGRFRQWUROHGD(PLVVRUDSDUDTXDOTXHUSHVVRDRXJUXSR
GHSHVVRDVTXHQmRVHMDPGLUHWDRXLQGLUHWDPHQWHFRQWURODGRVSRU0DNDOX%UDVLO3DUWQHUV,-
)XQGRGH,QYHVWLPHQWRHP3DUWLFLSDo}HV0XOWLHVWUDWpJLD,QYHVWLPHQWRQR([WHULRU ³0DNDOX
),3´ HTXHYHQKD P DVHWRUQDUDFLRQLVWDFRQWURODGRUGD(PLVVRUDSRUPHLRGDDTXLVLomR
GHXPQ~PHURGHDo}HVUHSUHVHQWDWLYRGRFRQWUROHGD(PLVVRUDRXSRUPHLRGDIRUPDOL]DomR
GH DFRUGR GH DFLRQLVWD RX DFRUGR GH YRWR H[FHWXDQGR DLQGD FDVR D DOWHUDomR RX
WUDQVIHUrQFLDGRFRQWUROHDFLRQiULR FRQIRUPHGHILQLomRGHFRQWUROHSUHYLVWDQRDUWLJRGD
/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HV IRUUHVXOWDGRGDUHDOL]DomRGHXPDRIHUWDSULPiULDGHDo}HV
GHVGHTXHPDQWLGRR&RQWUROH
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[

H[FHWRHPUHODomR D j5HRUJDQL]DomR6RFLHWiULDHP&XUVR FRQIRUPHGHILQLGRDEDL[R H E 
j RIHUWD S~EOLFD LQLFLDO GH Do}HV ,32  GD (PLVVRUD GHVGH TXH R &RQWUROH VHMD PDQWLGR
TXDOTXHUFLVmRIXVmRLQFRUSRUDomRLQFRUSRUDomRGHDo}HVYHQGDRXTXDOTXHURXWUDIRUPD
GH UHRUJDQL]DomR VRFLHWiULD HQYROYHQGR D (PLVVRUD D &RQWURODGRUD GD (PLVVRUD
³&RQWURODGRUD´ HRX&RQWURODGDVGD(PLVVRUDTXHLPSOLTXHDQmRFRQWLQXLGDGHGR0DNDOX
),3 FRPR VXD &RQWURODGRUD GLUHWD RX LQGLUHWD H[FHWR D  QR FDVR GH DSURYDomR SHORV
'HEHQWXULVWDVUHSUHVHQWDQGRQRPtQLPR VHWHQWDHFLQFRSRUFHQWR GDV'HErQWXUHVHP
&LUFXODomRRX E VHH[FOXVLYDPHQWHQRFDVRGHFLVmRIXVmRRXLQFRUSRUDomRGD(PLVVRUD
VHWLYHUVLGRDVVHJXUDGRDRV'HEHQWXULVWDVTXHRGHVHMDUHPGXUDQWHRSUD]RPtQLPRGH
TXDWUR PHVHVFRQWDGRVGDGDWDGHSXEOLFDomRGRVDWRVVRFLHWiULRVUHODWLYRVjRSHUDomRR
UHVJDWHDQWHFLSDGRREULJDWyULRGDV'HErQWXUHVGHTXHIRUHPWLWXODUHVPHGLDQWHRSDJDPHQWR
GRVDOGRGHYHGRUGR9DORU1RPLQDO8QLWiULRDFUHVFLGRGD5HPXQHUDomRFDOFXODGDSURUDWD
WHPSRULVGHVGHD3ULPHLUD'DWDGH,QWHJUDOL]DomRRXDGDWDGHSDJDPHQWRGH5HPXQHUDomR
LPHGLDWDPHQWHDQWHULRUFRQIRUPHRFDVRDWpDGDWDGRHIHWLYRSDJDPHQWRUHVSHLWDQGRRV
WHUPRVYLJHQWHVGRDUWLJRGD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HV3DUDRVILQVGRGLVSRVWR
QHVWHLWHPHQWHQGHVHSRU³5HRUJDQL]DomR6RFLHWiULDHP&XUVR´DUHRUJDQL]DomRVRFLHWiULD
HQYROYHQGRD(PLVVRUDDVHULPSOHPHQWDGDSRUPHLRGDLQFRUSRUDomRSHOD(PLVVRUDGDV
VXDV &RQWURODGRUDV GLUHWDV H LQGLUHWDV '61 3DUWLFLSDo}HV 6$ 6DQWR &ULVWR 3DUWLFLSDo}HV
6$H'HRGRUR3DUWLFLSDo}HV6$VHQGRFHUWRTXHFRPRUHVXOWDGRGDWDOUHRUJDQL]DomR
0DNDOX),3WRUQDUVHiDFLRQLVWDGLUHWRGD(PLVVRUD


[L 

PXGDQoDRXDOWHUDomRVXEVWDQFLDODFULWpULRGRV'HEHQWXULVWDVGRREMHWRVRFLDOGD(PLVVRUD
FRQIRUPHGLVSRVWRHPVHXUHVSHFWLYRHVWDWXWRVRFLDOYLJHQWHQD'DWDGH(PLVVmRGHIRUPDD
DOWHUDUVXDVDWLYLGDGHVSULQFLSDLVRXDDJUHJDUDHVVDVDWLYLGDGHVQRYRVQHJyFLRVTXHWHQKDP
SUHYDOrQFLD RX UHSUHVHQWHP HIHWLYRV GHVYLRV HP UHODomR jV DWLYLGDGHV DWXDOPHQWH
GHVHQYROYLGDV VDOYR VH SUHYLDPHQWH DSURYDGR SHORV 'HEHQWXULVWDV UHSUHVHQWDQGR QR
PtQLPR VHWHQWDHFLQFRSRUFHQWR GDV'HErQWXUHVHPFLUFXODomR


[LL 

UHVJDWHUHFRPSUDRXDPRUWL]DomRGHDo}HVGLVWULEXLomRHRXSDJDPHQWRSHOD(PLVVRUDGH
GLYLGHQGRV MXURV VREUH R FDSLWDO SUySULR RX TXDLVTXHU RXWUDV GLVWULEXLo}HV GH OXFURV DRV
DFLRQLVWDV GD (PLVVRUD UHVVDOYDGR HQWUHWDQWR R SDJDPHQWR GH GLYLGHQGRV REULJDWyULRV
SUHYLVWRVQRDUWLJRGD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HV


[LLL  VHD&HVVmR)LGXFLiULDVHWRUQDULQHILFD]LQH[HTXtYHOLQYiOLGDRXLQVXILFLHQWHEHPFRPRD
RFRUUrQFLD GH TXDLVTXHU HYHQWRV TXH DIHWHP GH IRUPD PDWHULDO WDO &HVVmR )LGXFLiULD RX R
FXPSULPHQWRGDVGLVSRVLo}HVFRQWLGDVQR&RQWUDWRGH&HVVmR)LGXFLiULD


[LY  VHD&HVVmR)LGXFLiULDQmRIRUFRQVWLWXtGDQRVWHUPRVGD&OiXVXODDFLPD

2$JHQWH)LGXFLiULRGHYHUiFRQYRFDUXPD$VVHPEOHLD*HUDOGH'HEHQWXULVWDVQRSUD]RGH FLQFR 
'LDVÒWHLVFRQWDGRVGDGDWDHPTXHRFRUUHUTXDLVTXHUGRVHYHQWRVOLVWDGRVDEDL[RSDUDGHOLEHUDUD
UHVSHLWRGDHYHQWXDOQmRGHFODUDomRGRYHQFLPHQWRDQWHFLSDGRGDVREULJDo}HVGD(PLVVRUDUHIHUHQWHV
jV'HErQWXUHVVHQGRTXHXPDYH]GHFODUDGRRYHQFLPHQWRDQWHFLSDGRH[LJLUiGD(PLVVRUDRLPHGLDWR
SDJDPHQWRGR9DORU1RPLQDO8QLWiULRRXVDOGRGR9DORU1RPLQDO8QLWiULRFRQIRUPHRFDVRDFUHVFLGR
GD5HPXQHUDomRFDOFXODGDpro rata temporisGHVGHD3ULPHLUD'DWDGH,QWHJUDOL]DomRRXD'DWDGH


676

PÁGINA: 350 de 367

Formulário de Referência - 2021 - DESKTOP – SIGMANET COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA S.A.

Versão : 2



18.12 - Outras Inf. Relev. - Val. Mobiliários

3DJDPHQWRGH5HPXQHUDomRLPHGLDWDPHQWHDQWHULRUFRQIRUPHRFDVRGHYLGDDWpDGDWDGRHIHWLYR
SDJDPHQWRHHYHQWXDLV(QFDUJRV0RUDWyULRVVHKRXYHUHGHTXDLVTXHURXWURVYDORUHVHYHQWXDOPHQWH
GHYLGRVSHOD(PLVVRUDQRVWHUPRVGD(VFULWXUDGH(PLVVmRQDFLrQFLDGDRFRUUrQFLDGHTXDOTXHUXPD
GDVVHJXLQWHVKLSyWHVHV FDGDXPDXP³(YHQWRGH9HQFLPHQWR$QWHFLSDGR1mR$XWRPiWLFR´HHP
FRQMXQWR FRP RV (YHQWRV GH 9HQFLPHQWR $QWHFLSDGR $XWRPiWLFR ³(YHQWRV GH 9HQFLPHQWR
$QWHFLSDGR´ 

L

QmR REWHQomR QmR UHQRYDomR FDQFHODPHQWR UHYRJDomR LQWHUYHQomR RX VXVSHQVmR GDV
DXWRUL]Do}HV H OLFHQoDV LQFOXVLYH DPELHQWDLV  DOYDUiV VXEYHQo}HV GLVSHQVDV HRX
SURWRFRORV GH UHTXHULPHQWR GH DOYDUiV QHFHVViULDV SDUD D PDQXWHQomR GDV DWLYLGDGHV
GHVHQYROYLGDVSHOD(PLVVRUDHTXHFDXVHXP(IHLWR$GYHUVR5HOHYDQWHH[FHWR  QRTXHVH
UHIHULU jV OLFHQoDV HRX jV DSURYDo}HV HP SURFHVVR GH UHQRYDomR WHPSHVWLYD HRX TXH
HVWHMDPVHQGRGLVFXWLGDVGHERDIpSHOD(PLVVRUDQDVHVIHUDVMXGLFLDORXDGPLQLVWUDWLYDH
GHVGH TXH QmR FDXVH XP (IHLWR $GYHUVR 5HOHYDQWH RX   VH D (PLVVRUD GHPRQVWUDU D
H[LVWrQFLDGHSURYLPHQWRMXULVGLFLRQDORXDXWRUL]DomRSRUDXWRULGDGHFRPSHWHQWHFRQIRUPH
DSOLFiYHOHPTXDOTXHUXPDGDVKLSyWHVHVDFLPDDXWRUL]DQGRDFRQWLQXLGDGHGDVUHVSHFWLYDV
DWLYLGDGHVDWpDUHQRYDomRRXREWHQomRGDUHIHULGDOLFHQoDRXDXWRUL]DomR


LL 

SURIHULPHQWR GH TXDOTXHU GHFLVmR MXGLFLDO GHFLVmR DGPLQLVWUDWLYD RX DUELWUDO FRQWUD D
(PLVVRUDFXMRVHIHLWRVQmRWHQKDPVLGRUHYHUWLGRVRXVXVSHQVRVHPDWp FLQFR 'LDVÒWHLV
FRQWDGRVGHWDOGHFLVmRTXHFDXVHXP(IHLWR$GYHUVR5HOHYDQWH FRQIRUPHDEDL[RGHILQLGR 


LLL 

FRQVWLWXLomRGHJDUDQWLDVUHIHUHQWHVDQRYDVGtYLGDVGD(PLVVRUDTXHDIHWHPQHJDWLYDPHQWH
D&HVVmR)LGXFLiULDHRXTXDOTXHUGRVGLUHLWRVDHVWDVLQHUHQWHV


LY 

FRPUHODomRj&HVVmR)LGXFLiULDHRXDTXDOTXHUGRVGLUHLWRVDHVWDVLQHUHQWHVQRVWHUPRV
GR &RQWUDWR GH &HVVmR )LGXFLiULD UHVFLVmR GLVWUDWR DGLWDPHQWR RX TXDOTXHU IRUPD GH
DOWHUDomR FHVVmR YHQGD DOLHQDomR WUDQVIHUrQFLD SHUPXWD FRQIHUrQFLD DR FDSLWDO
HPSUpVWLPRGDomRHPSDJDPHQWRLQVWLWXLomRGHXVXIUXWRRXILGHLFRPLVVRHQGRVVRGHVFRQWR
RX TXDOTXHURXWUD IRUPDGH WUDQVIHUrQFLD RX GLVSRVLomR LQFOXVLYH SRU PHLR GH UHGXomR GH
FDSLWDOHPTXDOTXHUGRVFDVRVGHVWHLQFLVRGHIRUPDJUDWXLWD RXRQHURVDQRWRGRRXHP
SDUWHGLUHWDRXLQGLUHWDPHQWHDLQGDTXHSDUDRXHPIDYRUGD&RQWURODGRUD&RQWURODGDHRX
&ROLJDGDGD(PLVVRUD


Y

FHVVmRSURPHVVDGHFHVVmRYHQGDDOLHQDomR ILFDQGRH[FHWXDGDDDOLHQDomRILGXFLiULDGH
DWLYRVFRPRJDUDQWLDHPTXDOTXHUSHUFHQWXDOSDUDRXWUDVGtYLGDV HRXTXDOTXHUIRUPDGH
WUDQVIHUrQFLD RX SURPHVVD GH WUDQVIHUrQFLD SHOD (PLVVRUD SRU TXDOTXHU PHLR GH IRUPD
JUDWXLWD RX RQHURVD GH DWLYR V  GD (PLVVRUD TXH UHSUHVHQWH P  HP YDORU LQGLYLGXDO RX
DJUHJDGRPDLVGH FLQFRSRUFHQWR GRVDWLYRVWRWDLVGD(PLVVRUDGHIRUPDDJUHJDGD
FRQIRUPH GHPRQVWUDomR ILQDQFHLUD FRQVROLGDGD DQXDO RX WULPHVWUDO GD (PLVVRUD
LPHGLDWDPHQWHDQWHULRUFRQIRUPHDSOLFiYHO
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YL 

H[LVWrQFLDGHGHFLVmRFRQGHQDWyULDUHIHUHQWHjSUiWLFDGHDWRVSHOD(PLVVRUDSRUTXDOTXHU
&RQWURODGD HRX &RQWURODGRUD GLUHWD GD (PLVVRUD TXH LPSRUWHP HP D  WUDEDOKR LQIDQWLO
WUDEDOKRHVFUDYRH E GHPDLVYLRODo}HVjOHJLVODomRWUDEDOKLVWDQHVWHFDVRGHVGHTXHFDXVH
XP(IHLWR$GYHUVR5HOHYDQWH


YLL 

LQDGLPSOHPHQWRGHTXDLVTXHUREULJDo}HVSHFXQLiULDVGD(PLVVRUDHRXGHTXDOTXHUGHVXD
&RQWURODGRUD GLUHWD HRX GH TXDOTXHU GH VXDV &RQWURODGDV HRX GH VHXV DFLRQLVWDV FRP
WHUFHLURVFXMRYDORULQGLYLGXDORXDJUHJDGRVHMDVXSHULRUD5 FLQFRPLOK}HVGH
UHDLV RXVHXHTXLYDOHQWHHPRXWUDVPRHGDVHTXHQmRVHMDPVDQDGDVQRSUD]RGHDWp XP 
'LDÒWLOFRQWDGRGHVHXYHQFLPHQWRRULJLQDORXRSUD]RGHFXUDSUHYLVWRHPWDLVFRQWUDWRVR
TXHIRUPDLRU


YLLL 

FHVVmR SURPHVVD GH FHVVmR RX TXDOTXHU IRUPD GH WUDQVIHUrQFLD RX SURPHVVD GH
WUDQVIHUrQFLD SHOD (PLVVRUD GH TXDOTXHU REULJDomR DVVXPLGD QR kPELWR GD (PLVVmR QRV
WHUPRVGD(VFULWXUDGH(PLVVmRHRXGR&RQWUDWRGH&HVVmR)LGXFLiULD


L[ 

UHGXomRGRSDWULP{QLROtTXLGRGD(PLVVRUDFRQIRUPHGLVSRVWRQRDUWLJRSDUiJUDIRGD
/HL GDV 6RFLHGDGHV SRU $o}HV H[FHWR D  SDUD DEVRUomR GH SUHMXt]RV QRV WHUPRV GD
OHJLVODomRDSOLFiYHORX E HPFDVRGHUHRUJDQL]DomRVRFLHWiULDHQYROYHQGRD(PLVVRUDQRV
WHUPRVSUHYLVWRVQRLWHP [ GD&OiXVXODDFLPD


[

LQDGLPSOHPHQWRSHOD(PLVVRUDGHTXDOTXHUREULJDomRQmRSHFXQLiULDUHODWLYDjV'HErQWXUHV
HRXSUHYLVWDQHVWD(VFULWXUDGH(PLVVmRQR&RQWUDWRGH&HVVmR)LGXFLiULDHRXQRVGHPDLV
GRFXPHQWRVGD(PLVVmRH[FHWRVHWDOLQDGLPSOHPHQWRIRUVDQDGRHPXPSUD]RGH FLQFR 
'LDVÒWHLVFRQWDGRVGDGDWDHPTXHVHWRUQRXGHYLGDVHQGRTXHRSUD]RSUHYLVWRQHVWHLQFLVR
QmRVHDSOLFDjVREULJDo}HVSDUDDVTXDLVWHQKDVLGRHVWLSXODGRSUD]RGHFXUDHVSHFtILFR


[L 

FDVR QmR VHMDP WHPSHVWLYDPHQWH DWHQGLGDV DV REULJDo}HV GH UHIRUoR HRX RV OLPLWHV
SHUFHQWXDLVGD&HVVmR)LGXFLiULDQRSUD]RSUHYLVWRQRUHIHULGRFRQWUDWR


[LL 

TXHVWLRQDPHQWRMXGLFLDOSRUTXDOTXHUSHVVRDQmRPHQFLRQDGDQRLQFLVR Y GD&OiXVXOD
DFLPDTXDQWRjYDOLGDGHHILFiFLDHH[HTXLELOLGDGHGD(VFULWXUDGH(PLVVmRHRXGR&RQWUDWR
GH&HVVmR)LGXFLiULDHRXGHTXDOTXHUGHVXDVGLVSRVLo}HVGHVGHTXHWDOTXHVWLRQDPHQWR
QmRWHQKDVLGRVDQDGRRXFXMRVHIHLWRVQmRVHMDPVXVSHQVRVQRSUD]RGH FLQFR 'LDVÒWHLV
FRQWDGRVGDGDWDGDFLrQFLDSHOD&RPSDQKLDGHWDOTXHVWLRQDPHQWR


[LLL 

FRQVWLWXLomRLQYROXQWiULDGH{QXVVREUHDWLYRVGD(PLVVRUDTXHUHSUHVHQWHPPDLVGRTXH
FLQFRSRUFHQWR GRVVHXVDWLYRVWRWDLVGHIRUPDDJUHJDGDFRQIRUPHGHPRQVWUDomRILQDQFHLUD
DQXDORXWULPHVWUDOLPHGLDWDPHQWHDQWHULRULQFOXLQGRDUUHVWRVHTXHVWURRXSHQKRUDMXGLFLDO
RX H[WUDMXGLFLDO RX RXWUR DWR TXH WHQKD R HIHLWR SUiWLFR VLPLODU DLQGD TXH HP FRQGLomR
VXVSHQVLYD
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[LY 

SURWHVWRGHWtWXORVFRQWUDD(PLVVRUDHRXFRQWUDTXDLVTXHUGHVXDV&RQWURODGDVHPYDORU
TXHLQGLYLGXDOPHQWHRXGHIRUPDDJUHJDGDVHMDLJXDORXVXSHULRUD5 FLQFR
PLOK}HVGHUHDLV VDOYRVHQRSUD]ROHJDORXQRSUD]RPi[LPRGH TXLQ]H GLDVFRUULGRV
RTXHIRUPHQRUD(PLVVRUDHRX&RQWURODGDFRPSURYDUHPTXH D RSURWHVWRIRLVXVSHQVR
FDQFHODGRRXVXVWDGRSRUGHFLVmRMXGLFLDORX E IRUDPSUHVWDGDVHDFHLWDVJDUDQWLDVHPMXt]R
HPYDORUQRPtQLPRHTXLYDOHQWHDRPRQWDQWHSURWHVWDGR


[Y 


[YL 


[YLL 

YLRODomRRXUHFHELPHQWRGHGHQ~QFLDGHTXDOTXHUGLVSRVLWLYRGHTXDOTXHUOHLHRXFRQWUDD
SUiWLFDGHFULPHVFRQWUDDRUGHPHFRQ{PLFDRXWULEXWiULDGH³ODYDJHP´RXRFXOWDomRGHEHQV
GLUHLWRV H YDORUHV RX FRQWUD R VLVWHPD ILQDQFHLUR QDFLRQDO R PHUFDGR GH FDSLWDLV RX D
DGPLQLVWUDomRS~EOLFDQDFLRQDORXHVWUDQJHLUDLQFOXLQGRVHPOLPLWDomR/HLVQGH
GHGH]HPEURGHQGHGHMXQKRGHQGHGHGH]HPEURGH
QGHGHMXQKRGHQGHGHMXQKRGH RXRXWUDVQRUPDV
GH OLFLWDo}HV H FRQWUDWRV GD DGPLQLVWUDomR S~EOLFD  Q  GH  GH PDUoR GH  Q
GHGHQRYHPEURGHQGHGHDJRVWRGHR'HFUHWRQ
GHGHPDUoRGHR'HFUHWR/HLQ'HFUHWRQGHGHMDQHLURGH
 TXH SURPXOJRX D &RQYHQomR GDV 1Do}HV 8QLGDV FRQWUD D &RUUXSomR DGRWDGD SHOD
$VVHPEOHLD *HUDO GDV 1Do}HV 8QLGDV HP  GH RXWXEUR GH  U.S. Foreign Corrupt
Practices Act of 1977HDUK Bribery ActDVSRUWDULDVHLQVWUXo}HVQRUPDWLYDVH[SHGLGDVSHOD
&RQWURODGRULD *HUDO GD 8QLmR QRV WHUPRV GD OHL H GHFUHWR DFLPD PHQFLRQDGRV EHP FRPR
WRGDV DV OHLV GHFUHWRV UHJXODPHQWRV H GHPDLV DWRV QRUPDWLYRV H[SHGLGRV SRU DXWRULGDGH
JRYHUQDPHQWDO FRP MXULVGLomR VREUH D (PLVVRUD HP TXHVWmR UHODFLRQDGRV D HVWD PDWpULD
³/HLV $QWLFRUUXSomR´  SHOD (PLVVRUD &RQWURODGRUDV GLUHWDV RX VXDV &RQWURODGDV RX
&ROLJDGDVEHPFRPRSHORVVHXVDGPLQLVWUDGRUHV DQWLJRVRXDWXDLV RXHPSUHJDGRV DQWLJRV
RXDWXDLV DJLQGRHPVHXQRPH ³5HSUHVHQWDQWHV´ 
GHVFXPSULPHQWR SHOD (PLVVRUD GH TXDOTXHU GHFLVmR MXGLFLDO GHFLVmR DGPLQLVWUDWLYD RX
DUELWUDOFXMRVHIHLWRVQmRWHQKDPVLGRUHYHUWLGRVRXVXVSHQVRVHPDWp FLQFR 'LDVÒWHLV
FRQWDGRVGHWDOGHFLVmRHTXHFDXVHXP(IHLWR$GYHUVR5HOHYDQWH
UHDOL]DomR SRU TXDOTXHU DXWRULGDGH JRYHUQDPHQWDO GH DWR FRP R REMHWLYR GH VHTXHVWUDU
H[SURSULDU QDFLRQDOL]DU GHVDSURSULDU RX GH TXDOTXHU PRGR DGTXLULU FRPSXOVRULDPHQWH
WRWDOLGDGHRXSDUWHVXEVWDQFLDOGRVDWLYRVSURSULHGDGHVHDo}HVGRFDSLWDOVRFLDOGD(PLVVRUD


[YLLL  FDVRRFRUUDDFDSLWDOL]DomRGD(PLVVRUD DXPHQWRGHFDSLWDORXFHOHEUDomRGHFRQWUDWRVGH
P~WXRFRPSDUWHVUHODFLRQDGDV H[FHWRVHRVUHFXUVRVGHWDOFDSLWDOL]DomRIRUHPGHVWLQDGRV
jDPRUWL]DomRHRXUHVJDWHGDVREULJDo}HVILQDQFHLUDVH[LVWHQWHV QRSUD]RGHGXUDomRGDV
'HErQWXUHV RXSDUDDPDQXWHQomRHRXH[SDQVmRGDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLVLQFOXVLYHYLD
DTXLVLomR GH RXWUDV HPSUHVDV H SDUD SUpSDJDPHQWRV REULJDWyULRV VHQGR FHUWR TXH WDLV
UHFXUVRV QmR SRGHUmR VHU XWLOL]DGRV SDUD OLTXLGDU GtYLGDV FRQWUDtGDV D SDUWLU GD GDWD GH
FHOHEUDomRGD(VFULWXUDMXQWRDRXWUDVLQVWLWXLo}HVILQDQFHLUDVHRXSDJDPHQWRGHSURYHQWRV
SDUDVyFLRVHRXDFLRQLVWDV
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[L[ 

SURYDUHPVH RX UHYHODUHPVH LQFRQVLVWHQWHV LQFRUUHWDV LQFRPSOHWDV H LQVXILFLHQWHV
TXDLVTXHU GDV GHFODUDo}HV RX JDUDQWLDV SUHVWDGDV SHOD (PLVVRUD QHVWD (VFULWXUD GH
(PLVVmRQR&RQWUDWRGH&HVVmR)LGXFLiULDRXHPTXDLVTXHUGRVGRFXPHQWRVGD(PLVVmR
QDVGDWDVHPTXHIRUDPSUHVWDGDV


[[ 

D(PLVVRUDGHL[DUGHWHUVXDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVDXGLWDGDVSRUDXGLWRULQGHSHQGHQWH
UHJLVWUDGRQD&90


[[L 

QmRREVHUYkQFLDSHOD(PLVVRUDGRtQGLFHILQDQFHLUR ³ËQGLFH)LQDQFHLUR´ DEDL[RHVSHFLILFDGR
DFRPSDQKDGR DQXDOPHQWH SHOR $JHQWH )LGXFLiULR DWp R SDJDPHQWR LQWHJUDO GRV YDORUHV
GHYLGRV HP YLUWXGH GDV 'HErQWXUHV TXH VHUi FDOFXODGR SHOD (PLVVRUD FRP EDVH QDV
GHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVDQXDLVFRQVROLGDGDVGD(PLVVRUDFRQIRUPHDXGLWDGDVSRUDXGLWRU
LQGHSHQGHQWHVHQGRTXHDSULPHLUDYHULILFDomRRFRUUHUiFRPEDVHQRVQ~PHURVGLYXOJDGRV
SHORVDXGLWRUHVLQGHSHQGHQWHVFRQWUDWDGRVSHOD(PLVVRUDUHIHUHQWHDRH[HUFtFLRVRFLDODVH
HQFHUUDUHPGHGH]HPEURGH

ËQGLFH)LQDQFHLUR
ËQGLFH

'tYLGD)LQDQFHLUD

0HQRURXLJXDOD[
/tTXLGD(%,7'$


3DUDRVILQVGRGLVSRVWRQHVWHLWHPHQWHQGHVHSRU


D

³'tYLGD)LQDQFHLUD/tTXLGD´VLJQLILFDRYDORUUHVXOWDQWH D GDVRPDGH
L GtYLGDVFRPLQVWLWXLo}HVILQDQFHLUDV LL WtWXORVHYDORUHVPRELOLiULRV
UHSUHVHQWDWLYRVGHGtYLGD LLL P~WXRV LY OHDVLQJV Y VDOGROtTXLGRGH
RSHUDo}HV GH GHULYDWLYRV VH QHJDWLYR  H E  GD VXEWUDomR GH
GLVSRQLELOLGDGH GH FDL[D WtWXORV S~EOLFRV DSOLFDo}HV ILQDQFHLUDV
HTXLYDOHQWHV H VDOGR OtTXLGR GH RSHUDo}HV GH GHULYDWLYRV FDVR
SRVLWLYR H


E

³(%,7'$´   /XFUR3UHMXt]R /tTXLGR   'HVSHVD5HFHLWD
)LQDQFHLUD/tTXLGD  3URYLVmRSDUD,53-H&6//  'HSUHFLDo}HV
$PRUWL]Do}HV H ([DXVW}HV H   3HUGDV/XFURV UHVXOWDQWHV GH
(TXLYDOrQFLD 3DWULPRQLDO RX 'LYLGHQGRV 5HFHELGRV  (P FDVR GH
DTXLVLo}HV RX QRYRV FRQWUDWRV DGTXLULGRV DR ORQJR GRV ~OWLPRV 
GR]H  PHVHV TXH QmR HVWHMDP LQWHJUDOPHQWH FRQVROLGDGRV QDV
GHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVDQXDLVRFiOFXORGR(%,7'$VHUiSURIRUPD
FRQVLGHUDQGR RV  GR]H  PHVHV LQWHJUDLV GH RSHUDomR GH WDO
DTXLVLomRRXFRQWUDWR


(QmRVHUmRFRQVLGHUDGRVSDUDILQVGRFiOFXORGH(%,7'$HYHQWXDLV
GHVSHVDV HRX UHFHLWDV QmR UHFRUUHQWHV LQFOXLQGR FRPLVV}HV GH
LQWHUPHGLDomR RX DVVHVVRULD ILQDQFHLUD IHHV GH 0 $ HRX ,32  TXH
YHQKDPDVHUGHYLGRVSHOD(PLVVRUDRXVRFLHGDGHVDGTXLULGDV



680

PÁGINA: 354 de 367

Formulário de Referência - 2021 - DESKTOP – SIGMANET COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA S.A.

Versão : 2

19.1 - Informações Sobre Planos de Recompra de Ações do Emissor
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não aprovou planos de recompra de ações de sua emissão nos últimos
três exercícios sociais e no exercício social corrente.
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19.2 - Movimentação Dos Valores Mobiliários Mantidos em Tesouraria
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Item não aplicável, tendo em vista que na data deste Formulário de Referência a Companhia não apresenta valores
mobiliários mantidos em tesouraria.
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19.3 - Outras Inf. Relev. - Recompra/tesouraria

2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV

1mR Ki QHQKXPD RXWUDV LQIRUPDo}HV TXH D &RPSDQKLD MXOJXH UHOHYDQWHV HP UHODomR D HVWD
VHomRTXHQmRWHQKDPVLGRGLYXOJDGDVQRVGHPDLVLWHQVGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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20.1 - Informações Sobre A Política de Negociação de Valores Mobiliários

Data aprovação

22/06/2021

Órgão responsável pela aprovação Conselho de Administração
Cargo e/ou função

São as pessoas indicadas no artigo 13 da Instrução CVM 358, incluindo a Companhia, os
Acionistas Controladores, Diretores, Membros do Conselho de Administração, Membros do
Conselho Fiscal e de quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas, criados por
disposição estatutária, ou por quem quer que, em virtude do seu cargo, função ou posição na
Companhia, suas Subsidiárias, controladora ou coligadas, tiver aderido expressamente ao Termo
de Adesão e tenha conhecimento de Informação Privilegiada sobre a Companhia, bem como
aqueles que tenham conhecimento da Informação Privilegiada e que tenham relação comercial,
profissional ou de confiança com a Companhia, tais como auditores independentes, analistas de
valores mobiliários, consultores e instituições integrantes do sistema de distribuição

Principais características e locais de consulta
A Política de Divulgação tem por objetivos: (i) estabelecer os procedimentos relacionados à divulgação de atos ou fatos relevantes; (ii)
estabelecer padrões de boa conduta que devem ser observados pelas Pessoas Vinculadas; (iii) assegurar o cumprimento das leis e
regras que coíbem a prática do Insider Trading; e (iv) estabelecer as regras para assegurar a observância das melhores práticas para a
negociação dos Valores Mobiliários emitidos pela Companhia.
As proibições previstas na Política de Divulgação se aplicam a (i) negócios feitos nas Entidades do Mercado, bem como negócios feitos
sem a intermediação de uma instituição integrante do sistema de distribuição; e (ii) operações de empréstimo de Valores Mobiliários
realizadas por Pessoas Vinculadas.
As proibições disciplinadas previstas na Política de Divulgação também se aplicam a negociações realizadas, direta ou indiretamente,
por Pessoas Vinculadas ou Parentes Próximos, incluindo os casos em que esses negócios forem feitos por intermédio de:
(a) sociedade controlada pelas Pessoas Vinculadas, direta ou indiretamente;
(b) terceiros com quem foi assinado um contrato de gestão, fideicomisso (trust) ou administração de carteira de investimentos em ativos
financeiros;
(c) procuradores ou agentes;
(d) cônjuges dos quais eles não estejam separados judicial ou extrajudicialmente, companheiros(as) e quaisquer outros parentes, em
linha reta ou colateral, até 2º (segundo) grau; e
(e) quaisquer pessoas que tenham tido conhecimento de Informação Privilegiada, por meio de qualquer uma das pessoas impedidas de
negociar, cientes de que elas ainda não foram divulgadas ao mercado.
Para efeitos da Política de Divulgação, a negociação realizada por fundos de investimento, cujos cotistas são as pessoas mencionadas
no item acima, não será considerada uma negociação indireta, desde que: (i) os fundos de investimento não sejam exclusivos; e (ii) as
decisões de negociação do administrador de fundos ou fundo de investimento não possam, de forma alguma, ser influenciadas por seus
cotistas.
A Política de Divulgação e Negociação pode ser consultada em nosso website (www.ri.desktop.com.br), bem como fisicamente em
nossa sede.
Períodos de vedação e descrição
Período de Restrição à Negociação é qualquer período em que a negociação de Valores
dos procedimentos de fiscalização Mobiliários é proibida por determinação regulamentar ou por deliberação do Diretor de Relações
com Investidores.
Além dos períodos de restrição à negociação determinados pelas leis e regulamentações
aplicáveis, o Diretor de Relações com Investidores poderá decidir sobre a imposição de Períodos
de Restrição à Negociação. Nesse caso, ele deverá indicar claramente às Pessoas Vinculadas o
início e o final da vigência desses Períodos de Restrição à Negociação adicionais.
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2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV

1mRKiRXWUDVLQIRUPDo}HVTXHD&RPSDQKLDMXOJXHUHOHYDQWHHPUHODomRDHVWDVHomRTXHQmR
WHQKDPVLGRGLYXOJDGDVQRVGHPDLVLWHQVGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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'HVFULomRGDVQRUPDVUHJLPHQWRVRXSURFHGLPHQWRVLQWHUQRVUHODWLYRVjGLYXOJDomRGH
LQIRUPDo}HV
$ 3ROtWLFD GH 'LYXOJDomR GH ,QIRUPDo}HV H 1HJRFLDomR GH 9DORUHV 0RELOLiULRV GD &RPSDQKLD
³3ROtWLFD´ DSURYDGDHP5HXQLmRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRUHDOL]DGDHPGHMXQKRGH
IRUPXODGD GH DFRUGR FRP DV QRUPDV GD &90 WHP SRU REMHWLYRV L  HVWDEHOHFHU RV SURFHGLPHQWRV
UHODFLRQDGRVjGLYXOJDomRGHDWRVRXIDWRVUHOHYDQWHV LL HVWDEHOHFHUSDGU}HVGHERDFRQGXWDTXH
GHYHPVHUREVHUYDGRVSHODV3HVVRDV9LQFXODGDV LLL DVVHJXUDURFXPSULPHQWRGDVOHLVHUHJUDVTXH
FRtEHP D SUiWLFD GR insider trading H LY HVWDEHOHFHU DV UHJUDV SDUD DVVHJXUDU D REVHUYkQFLD GDV
PHOKRUHVSUiWLFDVSDUDDQHJRFLDomRGRV9DORUHV0RELOLiULRVHPLWLGRVSHOD&RPSDQKLD
Procedimentos de Divulgação
$GLYXOJDomRHFRPXQLFDomRLPHGLDWDGHXP)DWR5HOHYDQWHj&90HjV(QWLGDGHVGR0HUFDGREHP
FRPRDDGRomRGHRXWURVSURFHGLPHQWRVDTXLHVWDEHOHFLGRVVmRGHUHVSRQVDELOLGDGHGR'LUHWRUGH
5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVGHDFRUGRFRPRVWHUPRVDEDL[R
D
D GLYXOJDomR GHYHUi VHU IHLWD VLPXOWDQHDPHQWH j &90 H jV (QWLGDGHV GR 0HUFDGR
SUHIHUHQFLDOPHQWHDSyVRHQFHUUDPHQWRGRVQHJyFLRVHPWRGRVRVSDtVHVHPTXHRV9DORUHV
0RELOLiULRVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDQDV(QWLGDGHVGH0HUFDGRVHMDPQHJRFLDGRVRXFDVR
VHMD QHFHVViULD D GLYXOJDomR DQWHV GD DEHUWXUD GR SUHJmR GHYH VHU IHLWD FRP DQWHFHGrQFLD
PtQLPDGH XPD KRUDHPUHODomRDRLQtFLRGDQHJRFLDomRGRV9DORUHV0RELOLiULRVGHHPLVVmR
GD&RPSDQKLDQDV(QWLGDGHVGR0HUFDGRVHPSUHMXt]RGRGLVSRVWRQRLWHP E DEDL[R6HH
TXDQGRRV9DORUHV0RELOLiULRVHPLWLGRVSHOD&RPSDQKLDIRUHPQHJRFLDGRVVLPXOWDQHDPHQWHHP
(QWLGDGHVGR0HUFDGREUDVLOHLUDVHHVWUDQJHLUDVDGLYXOJDomRGHYHUiVHUIHLWDFRPRUHJUDJHUDO
DQWHVRXGHSRLVGRHQFHUUDPHQWRGDQHJRFLDomRHPWRGRVRVSDtVHVSUHYDOHFHQGRQRFDVRGH
LQFRPSDWLELOLGDGHRKRUiULRGHIXQFLRQDPHQWRGRPHUFDGREUDVLOHLUR
E
QRVFDVRVH[FHSFLRQDLVHPTXHIRUDEVROXWDPHQWHQHFHVViULDDGLYXOJDomRGH)DWR
5HOHYDQWH GXUDQWH D QHJRFLDomR GRV YDORUHV PRELOLiULRV GH HPLVVmR GD &RPSDQKLD QD % R
'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVGHYHUiFRQWDWDUD%SUHYLDPHQWHjHIHWLYDGLYXOJDomRGR
)DWR 5HOHYDQWH TXH SRGHUi VXVSHQGHU D QHJRFLDomR GRV 9DORUHV 0RELOLiULRV GH HPLVVmR GD
&RPSDQKLDQRVWHUPRVGDUHJXODPHQWDomRDSOLFiYHO6HIRUQHFHVViULDDGLYXOJDomRGH)DWR
5HOHYDQWH GXUDQWH D QHJRFLDomR GRV 9DORUHV 0RELOLiULRV GH HPLVVmR GD &RPSDQKLD HP
(QWLGDGHVGR0HUFDGRGLYHUVDVGD%VHUiDSOLFiYHORSURFHGLPHQWRDGRWDGRSRUWDLV(QWLGDGHV
GR 0HUFDGR VHQGR FHUWR TXH QR FDVR GH LQFRPSDWLELOLGDGH SUHYDOHFHUi D UHJXODPHQWDomR
DSOLFiYHOj%H
F
DGLYXOJDomRGHYHUiVHUUHDOL]DGDGHPRGRFODURHSUHFLVRHPOLQJXDJHPDFHVVtYHODR
S~EOLFRLQYHVWLGRUSRUPHLRGRSRUWDOGHQRWtFLDVFRPSiJLQDGD,QWHUQHWLQGLFDGRQR)RUPXOiULR
&DGDVWUDO H QR ZHEVLWH GH UHODo}HV FRP LQYHVWLGRUHV GD &RPSDQKLD QR HQGHUHoR
ZZZULGHVNWRSFRPEU
$V3HVVRDV9LQFXODGDVTXHWHQKDPDFHVVRDLQIRUPDo}HVVREUH)DWRV5HOHYDQWHVVHUmRUHVSRQViYHLV
SRUFRPXQLFDUHVVDVLQIRUPDo}HVDR'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVHGHYHUmRYHULILFDUVHDSyV
DFRPXQLFDomRR'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVWRPRXDVPHGLGDVSUHYLVWDVQD3ROtWLFDHQD
OHJLVODomRDSOLFiYHOFRPUHODomRjGLYXOJDomRGHWDLVLQIRUPDo}HV
&DVRRV$FLRQLVWDV&RQWURODGRUHV'LUHWRUHVPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGR&RQVHOKR
)LVFDOVHLQVWDODGRHGHTXDLVTXHUyUJmRVFRPIXQo}HVWpFQLFDVRXFRQVXOWLYDVFULDGRVSRUGLVSRVLomR
HVWDWXWiULDTXHWHQKDPFRQKHFLPHQWRSHVVRDOGHXP)DWR5HOHYDQWHYHULILTXHPDRPLVVmRGR'LUHWRU
GH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVHPFXPSULUFRPRVHXGHYHUGHFRPXQLFDomRHGLYXOJDomRHFRQWDQWR
TXH D TXHVWmR GH PDQWHU R VLJLOR VREUH R )DWR 5HOHYDQWH QmR WHQKD GHFRUULGR GH XPD H[FHomR GH
GLYXOJDomR FRQIRUPH R GLVSRVWR QD 3ROtWLFD HVVDV 3HVVRDV 9LQFXODGDV GHYHUmR FRPXQLFDU R )DWR
5HOHYDQWHLPHGLDWDPHQWHj&90
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21.1 - Descrição Das Normas, Regimentos ou Procedimentos Internos Relativos À
Divulgação de Informações
6HPSUHTXHD&90RXDV(QWLGDGHVGR0HUFDGRH[LJLUHPGR'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHV
HVFODUHFLPHQWRVDGLFLRQDLVjFRPXQLFDomRHjGLYXOJDomRGHXP)DWR5HOHYDQWHRXVHKRXYHUXPD
RVFLODomR DWtSLFD QD FRWDomR RX QR YROXPH GH QHJRFLDomR GH 9DORUHV 0RELOLiULRV HPLWLGRV SHOD
&RPSDQKLDRXDHOHVUHIHUHQFLDGRVR'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVGHYHUiLQTXLULUDVSHVVRDV
FRPDFHVVRDLQIRUPDo}HVVREUHR)DWR5HOHYDQWHHPTXHVWmRDILPGHYHULILFDUVHWDLVSHVVRDVWrP
FRQKHFLPHQWRGDVLQIRUPDo}HVTXHGHYHPVHUGLYXOJDGDVDRPHUFDGR
2V $GPLQLVWUDGRUHV H RXWURV FRODERUDGRUHV TXH SRGHUmR VHU LQTXLULGRV FRQIRUPH SUHYLVWR DFLPD
GHYHUmR UHVSRQGHU SURQWDPHQWH j VROLFLWDomR GR 'LUHWRU GH 5HODo}HV FRP ,QYHVWLGRUHV 6H QmR IRU
SRVVtYHO HQWUDU HP FRQWDWR FRP R 'LUHWRU GH 5HODo}HV FRP ,QYHVWLGRUHV QR PHVPR GLD HP TXH RV
$GPLQLVWUDGRUHVRXFRODERUDGRUHVWLYHUHPWLGRFRQKHFLPHQWRGDH[LJrQFLDGD&90RXGDV(QWLGDGHV
GR 0HUFDGR RV $GPLQLVWUDGRUHV RX FRODERUDGRUHV HP TXHVWmR GHYHUmR HQYLDU XP HPDLO FRP DV
LQIRUPDo}HVHHVFODUHFLPHQWRVSDUDUL#GHVNWRSQHWEU
Exceções de Divulgação
([FHSFLRQDOPHQWH RV )DWRV 5HOHYDQWHV SRGHUmR QmR VHU GLYXOJDGRV VH TXDLVTXHU GRV $FLRQLVWDV
&RQWURODGRUHVRXRV$GPLQLVWUDGRUHVHQWHQGHU HP TXHDVXDGLYXOJDomRFRORFDUiHPULVFRRLQWHUHVVH
OHJtWLPRGD&RPSDQKLD1HVVHVFDVRVRVSURFHGLPHQWRVSUHYLVWRVQD3ROtWLFDGHYHUmRVHUDGRWDGRV
SDUDDVVHJXUDUDFRQILGHQFLDOLGDGHGHWDLV)DWRV5HOHYDQWHV
&DVR R )DWR 5HOHYDQWH VHMD UHODFLRQDGR D RSHUDo}HV TXH HQYROYDP GLUHWDPHQWH HRX VRPHQWH
TXDLVTXHUGRV$FLRQLVWDV&RQWURODGRUHVHVWHVGHYHUmRLQIRUPDUR'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHV
HH[FHSFLRQDOPHQWHSRGHUmRLQVWUXtORDQmRGLYXOJDUR)DWR5HOHYDQWHH[SRQGRDVUD]}HVSHODVTXDLV
FRQVLGHUDPTXHDGLYXOJDomRFRORFDULDHPULVFRRLQWHUHVVHOHJtWLPRGD&RPSDQKLD1HVVHVFDVRVRV
SURFHGLPHQWRVSUHYLVWRVQD3ROtWLFDGHYHUmRVHUDGRWDGRVSDUDDVVHJXUDUDFRQILGHQFLDOLGDGHGHWDO
)DWR5HOHYDQWH
2$FLRQLVWD&RQWURODGRURX$GPLQLVWUDGRUHVVmRREULJDGRVDGLUHWDPHQWHRXSRUPHLRGR'LUHWRUGH
5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVGLYXOJDUR)DWR5HOHYDQWHLPHGLDWDPHQWHHPTXDOTXHUXPDGDVVHJXLQWHV
KLSyWHVHV
D
DVLQIRUPDo}HVWHQKDPVHWRUQDGRGHFRQKHFLPHQWRGHWHUFHLURVQmRUHODFLRQDGRVj
&RPSDQKLD H DR HYHQWXDOQHJyFLR TXH FDUDFWHUL]D R )DWR 5HOHYDQWH VHP HVWDU YLQFXODGRD
XPDREULJDomRGHFRQILGHQFLDOLGDGHFRPD&RPSDQKLD
E
KDMD LQGtFLRV FRQFUHWRV H IXQGDGR UHFHLR GH TXH KRXYH YLRODomR GR VLJLOR GR )DWR
5HOHYDQWHRX
F
KDMD XPD RVFLODomR DWtSLFD QD FRWDomR SUHoR RX TXDQWLGDGH QHJRFLDGD GH 9DORUHV
0RELOLiULRVHPLWLGRVSHOD&RPSDQKLDRXDHOHVUHIHUHQFLDGRV
6H R 'LUHWRU GH 5HODo}HV FRP ,QYHVWLGRUHV QmR WRPDU DV PHGLGDV QHFHVViULDV SDUD D LPHGLDWD
GLYXOJDomRDFLPDPHQFLRQDGDFDEHUiFRQIRUPHRFDVRDR$FLRQLVWD&RQWURODGRURXDR&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomRSRUPHLRGRVHXSUHVLGHQWHDDGRomRGDVPHGLGDVGHYLGDV
2'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVVHPSUHGHYHUiVHULQIRUPDGRVREUH)DWR5HOHYDQWHPDQWLGR
VRE VLJLOR H p VXD UHVSRQVDELOLGDGH MXQWDPHQWH GDV RXWUDV SHVVRDV FLHQWHV GH WDLV LQIRUPDo}HV
JDUDQWLUDDGRomRGRVSURFHGLPHQWRVDSURSULDGRVSDUDDVVHJXUDUDFRQILGHQFLDOLGDGH
6HPSUHTXHKRXYHUG~YLGDVREUHDOHJLWLPLGDGHGDQmRGLYXOJDomRGHLQIRUPDo}HVSRUDTXHOHVTXH
WrPFRQKHFLPHQWRGR)DWR5HOHYDQWHPDQWLGRVREVLJLORRDVVXQWRSRGHUiVHUDSUHVHQWDGRj&90GH
PDQHLUDFRQILGHQFLDOFRQIRUPHSUHYLVWRQDVQRUPDVDSOLFiYHLV
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Procedimentos de Preservação do Sigilo
$V3HVVRDV9LQFXODGDVGHYHUmRPDQWHURVLJLORGDVLQIRUPDo}HVUHIHUHQWHVDRV)DWRV5HOHYDQWHVjV
TXDLVWHQKDPDFHVVRSULYLOHJLDGRGHYLGRDRFDUJRSRVLomRRXIXQomRRFXSDGDDWpDVXDGLYXOJDomR
HIHWLYDDRPHUFDGRHJDUDQWLUTXHVXERUGLQDGRVHWHUFHLURVGHVXDFRQILDQoDWDPEpPRIDoDPVHQGR
VROLGDULDPHQWHUHVSRQViYHLVHPFDVRGHQmRFXPSULPHQWRGHYHQGRREVHUYDUWDPEpPRVVHJXLQWHV
SURFHGLPHQWRV
D
HQYROYHU VRPHQWH SHVVRDV FRQVLGHUDGDV QHFHVViULDV jV Do}HV TXH SRVVDP UHVXOWDU
HP)DWRV5HOHYDQWHV
E
QmR GLVFXWLU LQIRUPDo}HV FRQILGHQFLDLV QD SUHVHQoD GH WHUFHLURV TXH QmR HVWHMDP
FLHQWHVGHODVPHVPRTXHVHSRVVDHVSHUDUTXHHVVHVWHUFHLURVQmRSRVVDPLQWXLURVLJQLILFDGR
GDFRQYHUVD
F
QmRGLVFXWLUVREUHLQIRUPDo}HVFRQILGHQFLDLVHPFRQIHUrQFLDVWHOHI{QLFDVQDVTXDLVQmR
VHSRVVDWHUFHUWH]DGHTXHPVmRRVSDUWLFLSDQWHV
G
WRPDU DV PHGLGDV QHFHVViULDV H DGHTXDGDV SDUD PDQWHU D FRQILGHQFLDOLGDGH GRV
GRFXPHQWRV HP IRUPDWR ItVLFR RX HOHWU{QLFR TXH FRQWHQKDP LQIRUPDo}HV FRQILGHQFLDLV
VHJXUDQoDSURWHomRSRUVHQKDHWF H
H
VHP SUHMXt]R GD UHVSRQVDELOLGDGH GH TXHP HVWLYHU WUDQVPLWLQGR DV LQIRUPDo}HV
FRQILGHQFLDLV H[LJLU GH XP WHUFHLUR TXH QmR SHUWHQoD j &RPSDQKLD H SUHFLVH WHU DFHVVR D
LQIRUPDo}HVFRQILGHQFLDLVDDVVLQDWXUDGHXPWHUPRGHFRQILGHQFLDOLGDGHQRTXDODQDWXUH]D
GDV LQIRUPDo}HV GHYHUi HVWDU HVSHFLILFDGD H GHYHUi FRQWHU D GHFODUDomR GH TXH R WHUFHLUR
UHFRQKHFHDVXDQDWXUH]DFRQILGHQFLDOFRPSURPHWHQGRVHDQmRDGLYXOJDUDQHQKXPDRXWUD
SHVVRD QHP QHJRFLDU FRP RV 9DORUHV 0RELOLiULRV HPLWLGRV SHOD &RPSDQKLD DQWHV GD
GLYXOJDomRGDVLQIRUPDo}HVDRPHUFDGR
4XDQGRDVLQIRUPDo}HVFRQILGHQFLDLVSUHFLVDUHPVHUGLYXOJDGDVDRVIXQFLRQiULRVGD&RPSDQKLDRX
RXWUDVSHVVRDVFRPXPDIXQomRRXFDUJRQD&RPSDQKLDVHXV$FLRQLVWDV&RQWURODGRUHV6XEVLGLiULDV
RX FROLJDGDV H[FHWR XP $GPLQLVWUDGRU PHPEURV GR &RQVHOKR )LVFDO GH TXDLVTXHU yUJmRV FRP
IXQo}HV WpFQLFDV RX FRQVXOWLYDV FULDGRV SRU GLVSRVLomR HVWDWXWiULD GD &RPSDQKLD TXH SRGHUmR VHU
FULDGRVFRPIXQo}HVWpFQLFDVRXFRQVXOWLYDVDSHVVRDUHVSRQViYHOSHODWUDQVPLVVmRGDVLQIRUPDo}HV
FRQILGHQFLDLV GHYHUi VH FHUWLILFDU GH TXH D SHVVRD TXH UHFHEHUi DV LQIRUPDo}HV FRQILGHQFLDLV WHP
FRQKHFLPHQWRGDVGLVSRVLo}HVGD3ROtWLFD
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21.2 - Descrição da política de divulgação de ato ou fato relevante e dos procedimentos
relativos à manutenção de sigilo sobre informações relevantes não divulgadas
'HVFUHYHUDSROtWLFDGHGLYXOJDomRGHDWRRXIDWRUHOHYDQWHLQGLFDQGRRFDQDORXFDQDLVGH
FRPXQLFDomRXWLOL]DGR V SDUDVXDGLVVHPLQDomRHRVSURFHGLPHQWRVUHODWLYRVjPDQXWHQomR
GHVLJLORDFHUFDGHLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHVQmRGLYXOJDGDV


$ 3ROtWLFD GH 'LYXOJDomR GH ,QIRUPDo}HV H 1HJRFLDomR GH 9DORUHV 0RELOLiULRV GD &RPSDQKLD
³3ROtWLFD´ EDVHLDVHQRVVHJXLQWHVSULQFtSLRVHREMHWLYRV


•

IRUQHFHULQIRUPDo}HVDGHTXDGDVDRVDFLRQLVWDVHj%

•

JDUDQWLUDDPSODHWHPSHVWLYDGLYXOJDomRGH)DWRV5HOHYDQWHVEHPFRPRDVVHJXUDUVXD
FRQILGHQFLDOLGDGHHQTXDQWRQmRGLYXOJDGRV

•

FRQVROLGDUDVERDVSUiWLFDVGHJRYHUQDQoDFRUSRUDWLYDH

•

FRRSHUDUFRPDKLJLGH]HRGHVHQYROYLPHQWRGRPHUFDGRGHFDSLWDLVEUDVLOHLUR



Procedimentos de Divulgação
3DUDDOFDQoDUWDLVREMHWLYRVD3ROtWLFDGHWHUPLQDTXHDGLYXOJDomRHFRPXQLFDomRLPHGLDWDGHXP)DWR
5HOHYDQWH j &90 H jV (QWLGDGHV GR 0HUFDGR EHP FRPR D DGRomR GH RXWURV SURFHGLPHQWRV
HVWDEHOHFLGRVQD3ROtWLFDVmRGHUHVSRQVDELOLGDGHGR'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVGHDFRUGR
FRPRVWHUPRVDEDL[R


D
D GLYXOJDomR GHYHUiVHU IHLWD VLPXOWDQHDPHQWH j &90 H jV (QWLGDGHV GR 0HUFDGR
SUHIHUHQFLDOPHQWHDSyVRHQFHUUDPHQWRGRVQHJyFLRVHPWRGRVRVSDtVHVHPTXHRV9DORUHV
0RELOLiULRVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDQDV(QWLGDGHVGH0HUFDGRVHMDPQHJRFLDGRVRXFDVR
VHMDQHFHVViULDDGLYXOJDomRDQWHVGDDEHUWXUDGRSUHJmRGHYHVHUIHLWDFRPDQWHFHGrQFLD
PtQLPD GH  XPD  KRUD HP UHODomR DR LQtFLR GD QHJRFLDomR GRV 9DORUHV 0RELOLiULRV GH
HPLVVmR GD &RPSDQKLD QDV (QWLGDGHV GR 0HUFDGR VHP SUHMXt]R GR GLVSRVWR QR LWHP E 
DEDL[R 6H H TXDQGR RV 9DORUHV 0RELOLiULRV HPLWLGRV SHOD &RPSDQKLD IRUHP QHJRFLDGRV
VLPXOWDQHDPHQWHHP(QWLGDGHVGR0HUFDGREUDVLOHLUDVHHVWUDQJHLUDVSUHYDOHFHUiRKRUiULR
GHIXQFLRQDPHQWRGRPHUFDGREUDVLOHLUR


E
QRVFDVRVH[FHSFLRQDLVHPTXHIRUDEVROXWDPHQWHQHFHVViULDDGLYXOJDomRGH)DWR
5HOHYDQWHGXUDQWHDQHJRFLDomRGRVYDORUHVPRELOLiULRVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDQD%R
'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVGHYHUiFRQWDWDUD%SUHYLDPHQWHjHIHWLYDGLYXOJDomR
GR)DWR5HOHYDQWHTXHSRGHUiVXVSHQGHUDQHJRFLDomRGRV9DORUHV0RELOLiULRVGHHPLVVmR
GD&RPSDQKLDQRVWHUPRVGDUHJXODPHQWDomRDSOLFiYHO6HIRUQHFHVViULDDGLYXOJDomRGH
)DWR5HOHYDQWHGXUDQWHDQHJRFLDomRGRV9DORUHV0RELOLiULRVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDHP
(QWLGDGHV GR 0HUFDGR GLYHUVDV GD % VHUi DSOLFiYHO R SURFHGLPHQWR DGRWDGR SRU WDLV
(QWLGDGHV GR 0HUFDGR VHQGR FHUWR TXH QR FDVR GH LQFRPSDWLELOLGDGH SUHYDOHFHUi D
UHJXODPHQWDomRDSOLFiYHOj%H


F
DGLYXOJDomRGHYHUiVHUUHDOL]DGDGHPRGRFODURHSUHFLVRHPOLQJXDJHPDFHVVtYHO
DR S~EOLFR LQYHVWLGRU SRU PHLR GR SRUWDO GH QRWtFLDV FRP SiJLQD GD ,QWHUQHW LQGLFDGR QR
)RUPXOiULR&DGDVWUDOHQRZHEVLWHGHUHODo}HVFRPLQYHVWLGRUHVGD&RPSDQKLDQRHQGHUHoR
ZZZULGHVNWRSFRPEU


$V3HVVRDV9LQFXODGDVTXHWHQKDPDFHVVRDLQIRUPDo}HVVREUH)DWRV5HOHYDQWHVVHUmRUHVSRQViYHLV
SRUFRPXQLFDUHVVDVLQIRUPDo}HVDR'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVHGHYHUmRYHULILFDUVHDSyV
DFRPXQLFDomRR'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVWRPRXDVPHGLGDVSUHYLVWDVQD3ROtWLFDHQD
OHJLVODomRDSOLFiYHOFRPUHODomRjGLYXOJDomRGHWDLVLQIRUPDo}HV


&DVRRV$FLRQLVWDV&RQWURODGRUHVRV$GPLQLVWUDGRUHVHPHPEURVGHTXDLVTXHUyUJmRVFRPIXQo}HV
WpFQLFDVRXFRQVXOWLYDVFULDGRVSRUGLVSRVLomRHVWDWXWiULDTXHWHQKDPFRQKHFLPHQWRSHVVRDOGHXP
)DWR5HOHYDQWHYHULILTXHPDRPLVVmRGR'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVHPFXPSULUFRPRVHX
GHYHUGHFRPXQLFDomRHGLYXOJDomRLQFOXVLYHQDVKLSyWHVHVGHYD]DPHQWRRXRVFLODomRDWtSLFDHVVDV
3HVVRDV9LQFXODGDVGHYHUmRFRPXQLFDUR)DWR5HOHYDQWHLPHGLDWDPHQWHj&90


6HPSUHTXHD&90RXDV(QWLGDGHVGR0HUFDGRH[LJLUHPGR'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHV
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HVFODUHFLPHQWRVDGLFLRQDLVjFRPXQLFDomRHjGLYXOJDomRGHXP)DWR5HOHYDQWHRXVHKRXYHUXPD
RVFLODomR DWtSLFD QD FRWDomR RX QR YROXPH GH QHJRFLDomR GH 9DORUHV 0RELOLiULRV HPLWLGRV SHOD
&RPSDQKLDRXDHOHVUHIHUHQFLDGRVR'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVGHYHUiLQTXLULUDVSHVVRDV
FRPDFHVVRDLQIRUPDo}HVVREUHR)DWR5HOHYDQWHHPTXHVWmRDILPGHYHULILFDUVHWDLVSHVVRDVWrP
FRQKHFLPHQWRGDVLQIRUPDo}HVTXHGHYHPVHUGLYXOJDGDVDRPHUFDGR


Exceções de Divulgação
([FHSFLRQDOPHQWH RV )DWRV 5HOHYDQWHV SRGHUmR QmR VHU GLYXOJDGRV VH TXDLVTXHU GRV $FLRQLVWDV
&RQWURODGRUHVRXRVPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRRXGD'LUHWRULDHQWHQGHU HP TXHDVXD
GLYXOJDomRFRORFDUi HP ULVFR R LQWHUHVVH OHJtWLPR GD &RPSDQKLD 1HVVHV FDVRV RVSURFHGLPHQWRV
SUHYLVWRV QD 3ROtWLFD GHYHUmR VHU DGRWDGRV SDUD DVVHJXUDU D FRQILGHQFLDOLGDGH GH WDLV )DWRV
5HOHYDQWHV


&DVR R )DWR 5HOHYDQWH 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 LQVWUXtOR D QmR GLYXOJDU R )DWR 5HOHYDQWH H[SRQGR DV
UD]}HVSHODVTXDLVFRQVLGHUDPTXHDGLYXOJDomRFRORFDULDHPULVFRRLQWHUHVVHOHJtWLPRGD&RPSDQKLD
1HVVHV FDVRV RV SURFHGLPHQWRV SUHYLVWRV QD 3ROtWLFD GHYHUmR VHU DGRWDGRV SDUD DVVHJXUDU D
FRQILGHQFLDOLGDGHGHWDO)DWR5HOHYDQWH


2$FLRQLVWD&RQWURODGRURXPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRRXGD'LUHWRULDVmRREULJDGRVD
GLUHWDPHQWH RX SRU PHLR GR 'LUHWRU GH 5HODo}HV FRP ,QYHVWLGRUHV GLYXOJDU R )DWR 5HOHYDQWH
LPHGLDWDPHQWHHPTXDOTXHUXPDGDVVHJXLQWHVKLSyWHVHV


D
DVLQIRUPDo}HVWHQKDPVHWRUQDGRGHFRQKHFLPHQWRGHWHUFHLURVQmRUHODFLRQDGRVj
&RPSDQKLDHDRHYHQWXDOQHJyFLRTXHFDUDFWHUL]DR)DWR5HOHYDQWHVHPHVWDUYLQFXODGRD
XPDREULJDomRGHFRQILGHQFLDOLGDGHFRPD&RPSDQKLD


E
KDMD LQGtFLRV FRQFUHWRV H IXQGDGR UHFHLR GH TXH KRXYH YLRODomR GR VLJLOR GR )DWR
5HOHYDQWHRX


F
KDMD XPD RVFLODomR DWtSLFD QD FRWDomR SUHoR RX TXDQWLGDGH QHJRFLDGD GH 9DORUHV
0RELOLiULRVHPLWLGRVSHOD&RPSDQKLDRXDHOHVUHIHUHQFLDGRV


6H R 'LUHWRU GH 5HODo}HV FRP ,QYHVWLGRUHV QmR WRPDU DV PHGLGDV QHFHVViULDV SDUD D LPHGLDWD
GLYXOJDomRDFLPDPHQFLRQDGDFDEHUiFRQIRUPHRFDVRDR$FLRQLVWD&RQWURODGRURXDRVPHPEURV
GR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRRXGD'LUHWRULDSRUPHLRGRVHXSUHVLGHQWHDDGRomRGDVPHGLGDV
GHYLGDV


2'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVVHPSUHGHYHUiVHULQIRUPDGRVREUH)DWR5HOHYDQWHPDQWLGR
VRE VLJLOR H p VXD UHVSRQVDELOLGDGH MXQWDPHQWH GDV RXWUDV SHVVRDV FLHQWHV GH WDLV LQIRUPDo}HV
JDUDQWLUDDGRomRGRVSURFHGLPHQWRVDSURSULDGRVSDUDDVVHJXUDUDFRQILGHQFLDOLGDGH


6HPSUHTXHKRXYHUG~YLGDVREUHDOHJLWLPLGDGHGDQmRGLYXOJDomRGHLQIRUPDo}HVSRUDTXHOHVTXH
WrPFRQKHFLPHQWRGR)DWR5HOHYDQWHPDQWLGRVREVLJLORRDVVXQWRSRGHUiVHUDSUHVHQWDGRj&90
GHPDQHLUDFRQILGHQFLDOFRQIRUPHSUHYLVWRQDVQRUPDVDSOLFiYHLV


Procedimentos de Preservação do Sigilo
$V3HVVRDV9LQFXODGDVGHYHUmRPDQWHURVLJLORGDVLQIRUPDo}HVUHIHUHQWHVDRV)DWRV5HOHYDQWHVjV
TXDLVWHQKDPDFHVVRSULYLOHJLDGRGHYLGRDRFDUJRSRVLomRRXIXQomRRFXSDGDDWpDVXDGLYXOJDomR
HIHWLYDDRPHUFDGRHJDUDQWLUTXHVXERUGLQDGRVHWHUFHLURVGHVXDFRQILDQoDWDPEpPRIDoDPVHQGR
VROLGDULDPHQWHUHVSRQViYHLVHPFDVRGHQmRFXPSULPHQWRGHYHQGRREVHUYDUWDPEpPRVVHJXLQWHV
SURFHGLPHQWRV


D
HQYROYHUVRPHQWHSHVVRDVFRQVLGHUDGDVQHFHVViULDVjVDo}HVTXHSRVVDPUHVXOWDU
HP)DWRV5HOHYDQWHV
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E
QmR GLVFXWLU LQIRUPDo}HV FRQILGHQFLDLV QD SUHVHQoD GH WHUFHLURV TXH QmR HVWHMDP
FLHQWHVGHODVPHVPRTXHVHSRVVDHVSHUDUTXHHVVHVWHUFHLURVQmRSRVVDPLQWXLURVLJQLILFDGR
GDFRQYHUVD


F
QmRGLVFXWLUVREUHLQIRUPDo}HVFRQILGHQFLDLVHPFRQIHUrQFLDVWHOHI{QLFDVQDVTXDLVQmR
VHSRVVDWHUFHUWH]DGHTXHPVmRRVSDUWLFLSDQWHV


G
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


H
VHP SUHMXt]R GD UHVSRQVDELOLGDGH GH TXHP HVWLYHU WUDQVPLWLQGR DV LQIRUPDo}HV
FRQILGHQFLDLV H[LJLU GH XP WHUFHLUR TXH QmR SHUWHQoD j &RPSDQKLD H SUHFLVH WHU DFHVVR D
LQIRUPDo}HVFRQILGHQFLDLVDDVVLQDWXUDGHXPWHUPRGHFRQILGHQFLDOLGDGHQRTXDODQDWXUH]D
GDV LQIRUPDo}HV GHYHUi HVWDU HVSHFLILFDGD H GHYHUi FRQWHU D GHFODUDomR GH TXH R WHUFHLUR
UHFRQKHFHDVXDQDWXUH]DFRQILGHQFLDOFRPSURPHWHQGRVHDQmRDGLYXOJDUDQHQKXPDRXWUD
SHVVRD QHP QHJRFLDU FRP RV 9DORUHV 0RELOLiULRV HPLWLGRV SHOD &RPSDQKLD DQWHV GD
GLYXOJDomRGDVLQIRUPDo}HVDRPHUFDGR


4XDQGRDVLQIRUPDo}HVFRQILGHQFLDLVSUHFLVDUHPVHUGLYXOJDGDVDRVIXQFLRQiULRVGD&RPSDQKLDRX
RXWUDVSHVVRDVFRPXPDIXQomRRXFDUJRQD&RPSDQKLDVHXV$FLRQLVWDV&RQWURODGRUHV6XEVLGLiULDV
RX FROLJDGDV H[FHWR XP $GPLQLVWUDGRU RX GH TXDOTXHU XP PHPEUR GRV yUJmRV HVWDWXWiULRV GD
&RPSDQKLDTXHSRGHUmRVHUFULDGRVFRPIXQo}HVWpFQLFDVRXFRQVXOWLYDVDSHVVRDUHVSRQViYHOSHOD
WUDQVPLVVmR GDV LQIRUPDo}HV FRQILGHQFLDLV GHYHUi VH FHUWLILFDU GH TXH D SHVVRD TXH UHFHEHUi DV
LQIRUPDo}HVFRQILGHQFLDLVWHPFRQKHFLPHQWRGDVGLVSRVLo}HVGD3ROtWLFD
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21.3 - Administradores Responsáveis Pela Implementação, Manutenção, Avaliação E 
Fiscalização da Política de Divulgação de Informações
$GPLQLVWUDGRUHVUHVSRQViYHLVSHODLPSOHPHQWDomRPDQXWHQomRDYDOLDomRHILVFDOL]DomR
GDSROtWLFDGHGLYXOJDomRGHLQIRUPDo}HV
$3ROtWLFDGH'LYXOJDomRGH,QIRUPDo}HVH1HJRFLDomRGH9DORUHV0RELOLiULRVpDSOLFDGDLPSOHPHQWDGD
HVXSHUYLVLRQDGDSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHSHOR'LUHWRUGH5HODomRFRP,QYHVWLGRUHV
2 'LUHWRU GH 5HODo}HV FRP ,QYHVWLGRUHV GHYHUi FXPSULU H JDUDQWLU R FXPSULPHQWR GDV GLUHWUL]HV
HVWDEHOHFLGDVQD3ROtWLFDGH'LYXOJDomRGH,QIRUPDo}HVH1HJRFLDomRGH9DORUHV0RELOLiULRVDOpPGH
HVFODUHFHUG~YLGDVVREUHRVHXFRQWH~GRHDSOLFDomR
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21.4 - Outras Informações Relevantes

2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV
7RGDVDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHVUHIHUHQWHVDHVWHWHPDIRUDPGLYXOJDGDVQRVLWHQVDQWHULRUHV
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