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

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

TRIPLE PLAY BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME nº 23.438.929/0001-00 | NIRE: 35.300.483.260
Rua Bandeira Paulista, nº 726, 19º andar, conjunto 191, Itaim Bibi
CEP 04532-002 – São Paulo, SP
93.297.884 Ações Ordinárias
Valor da Oferta: R$1.306.170.376,00
Código ISIN das Ações: “BRCONXACNOR7”
Código de negociação das Ações na B3: “CONX3”
No contexto da presente Oferta, estima-se que o Preço por Ação estará situado entre R$12,50 e R$15,50 (“Faixa Indicativa”), podendo, no entanto,
ser fixado acima ou abaixo da Faixa Indicativa, a qual é meramente indicativa.
Triple Play Brasil Participações S.A. (“Companhia”) e os acionistas vendedores identificados na seção “Informações sobre a Oferta – Identificação dos Acionistas Vendedores” na página 42 deste Prospecto (“Acionistas Vendedores”), em conjunto com o Banco Itaú BBA S.A. (“Itaú BBA”
ou “Coordenador Líder”), o Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A. (“Bank of America”), o Banco Bradesco BBI S.A. (“Bradesco BBI”), a UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“UBS”) e o Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de
Câmbio, Títulos E Valores Mobiliários S.A. (“Citi” e, em conjunto com o Coordenador Líder, o Bank of America, o Bradesco BBI e a UBS, os “Coordenadores da Oferta”), na qualidade de instituições intermediárias, estão realizando uma oferta pública de distribuição primária e secundária
de ações ordinárias, todas nominativas, escriturais, sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, de emissão da Companhia e de titularidade dos Acionistas Vendedores (“Ações” e “Oferta”, respectivamente).
A Oferta consistirá na distribuição pública: (i) primária de, inicialmente, 40.000.000 (quarenta milhões) novas Ações a serem emitidas pela Companhia (”Oferta Primária”) e (ii) secundária de, inicialmente, 53.297.884 (cinquenta e três milhões, duzentas e noventa e sete mil, oitocentas e oitenta
e quatro) Ações de emissão da Companhia e de titularidade dos Acionistas Vendedores, na proproção indicada na seção “Quantidade, montante e recursos líquidos” na página 47 deste Prospecto (“Oferta Secundária”), a ser realizada na República Federativa do Brasil (“Brasil”), em mercado
de balcão não organizado, em conformidade com a Instrução CVM 400, com o Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Estruturação, Coordenação e Distribuição de Ofertas Públicas de Valores Mobiliários e Ofertas Públicas de Aquisição de Valores Mobiliários, expedido
pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (“Código ANBIMA” e “ANBIMA”, respectivamente), bem como com as demais disposições aplicáveis, incluindo os esforços de dispersão acionária previstos no Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. –
Brasil, Bolsa, Balcão ("Regulamento do Novo Mercado" e "B3", respectivamente), sob a coordenação dos Coordenadores da Oferta e com a participação de determinadas instituições consorciadas autorizadas a operar no mercado de capitais brasileiro, credenciadas junto à B3, convidadas a
participar da Oferta por meio da adesão à carta convite a ser disponibilizada pelo Coordenador Líder para efetuar, exclusivamente, esforços de colocação das Ações junto a Investidores Não Institucionais (“Instituições Consorciadas” e, em conjunto com os Coordenadores da Oferta,
“Instituições Participantes da Oferta”).
Simultaneamente, serão realizados esforços de colocação das Ações no exterior pelo Itau BBA USA Securities, Inc., pelo BofA Securities, Inc., pelo Bradesco Securities, Inc., pela UBS Securities, LLC e pelo Citigroup Global Markets, Inc. (em conjunto, “Agentes de Colocação Internacional”),
em conformidade com o Placement Facilitation Agreement, a ser celebrado entre a Companhia, os Acionistas Vendedores e os Agentes de Colocação Internacional (“Contrato de Colocação Internacional”): (i) nos Estados Unidos da América (“Estados Unidos”), exclusivamente para
investidores institucionais qualificados (qualified institutional buyers), residentes e domiciliados nos Estados Unidos, conforme definidos na Regra 144A do U.S. Securities Act de 1933, conforme alterado (“Securities Act”), editada pela U.S. Securities and Exchange Commission dos Estados
Unidos (“SEC”); e (ii) nos demais países, que não os Estados Unidos e o Brasil, para investidores que sejam considerados não residentes ou domiciliados nos Estados Unidos ou não constituídos de acordo com as leis deste país (non-U.S. persons), nos termos do Regulation S
(“Regulamento S”), editado pela SEC, no âmbito do Securities Act, e observada a legislação aplicável no país de domicílio de cada investidor; em ambos os casos (i) e (ii), em operações isentas de registro nos Estados Unidos, previstas no Securities Act e nos regulamentos editados ao
amparo do Securities Act, bem como nos termos de quaisquer outras regras federais e estaduais dos Estados Unidos sobre títulos e valores mobiliários (investidores descritos nas alíneas (i) e (ii) acima, em conjunto, “Investidores Estrangeiros”), desde que tais Investidores Estrangeiros
invistam no Brasil em conformidade com os mecanismos de investimento regulamentados pelo Conselho Monetário Nacional (“CMN”), pelo Banco Central do Brasil (“BACEN”) e/ou pela CVM, nos termos da Resolução do CMN nº 4.373, de 29 de setembro de 2014, conforme alterada
(“Resolução 4.373”), da Instrução da CVM nº 560, de 27 de março de 2015, conforme alterada (“Instrução CVM 560”), ou da Lei nº 4.131, de 03 de setembro de 1962, conforme alterada (“Lei 4.131”), sem a necessidade, portanto, da solicitação e obtenção de registro de distribuição e
colocação das Ações em agência ou órgão regulador do mercado de capitais de outro país, inclusive perante a SEC.
Exceto pelos registros da Oferta a serem concedidos pela CVM para a realização da Oferta no Brasil em conformidade com os procedimentos previstos na Instrução CVM 400, a Companhia, os Acionistas Vendedores, os Coordenadores da Oferta e os Agentes de Colocação
Internacional não realizarão nenhum registro da Oferta ou das Ações na SEC dos Estados Unidos e nem em qualquer agência ou órgão regulador do mercado de capitais de qualquer outro país. As Ações não poderão ser ofertadas ou subscritas nos Estados Unidos ou a
pessoas consideradas U.S. persons, conforme definido no Regulamento S, exceto se registradas na SEC ou de acordo com uma isenção de registro nos termos do Securities Act.
Nos termos do artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400, até a data da disponibilização do Anúncio de Início, a quantidade total de Ações inicialmente ofertada (sem considerar as Ações Suplementares, conforme abaixo definido) poderá, a critério da Companhia e dos
Acionistas Vendedores, em comum acordo com os Coordenadores da Oferta, ser acrescida em até 20% (vinte por cento) do total de Ações inicialmente ofertado, ou seja, em até 18.659.576,00 (dezoito milhões, seicentas e cinquenta e nove mil e quinhentas e setenta e seis)
Ações, sendo todas 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”).
Nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade total de Ações inicialmente ofertada (sem considerar as Ações Adicionais) poderá ser acrescida de um lote suplementar em percentual equivalente a até 15% (quinze por cento) do total de Ações inicialmente
ofertado, ou seja, em até 13.994.682,00 (treze milhões, novecentas e noventa e quatro mil e seiscentas e oitenta e duas) Ações, sendo todas ações ordinárias de emissão da Companhia e de titularidade do ALAOF Brasil Mídia Holdings - Fundo de Investimento em
Participações Multiestratégia (“ALAOF FIP”), nas mesmas condições e pelo mesmo preço das Ações inicialmente ofertadas, (“Ações Suplementares”), conforme opção a ser outorgada pelo ALAOF FIP ao Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A. (“Agente
Estabilizador”), nos termos do “Instrumento Particular de Contrato de Coordenação, Colocação e Garantia Firme de Liquidação da Oferta Pública de Ações Ordinárias de Emissão da Triple Play Brasil Participações S.A.”, a ser celebrado entre a Companhia, os Acionistas
Vendedores, os Coordenadores da Oferta e a B3, na qualidade de interveniente anuente (“Contrato de Colocação”), opção essa a ser exercida em função da prestação dos serviços de estabilização de preço das Ações e em conformidade com os normativos aplicáveis, em
especial a Instrução CVM 400 (“Opção de Ações Suplementares”).
O Agente Estabilizador terá o direito exclusivo, a partir da data de assinatura do Contrato de Colocação, inclusive, e por um período de até 30 (trinta) dias corridos contados da data de início de negociação das ações ordinárias de emissão da Companhia na B3, inclusive, de
exercer a Opção de Ações Suplementares, no todo ou em parte, em uma ou mais vezes, após notificação, por escrito, aos demais Coordenadores da Oferta, desde que a decisão de sobre a alocação das Ações seja tomada em comum acordo entre o Agente Estabilizador e os
demais Coordenadores da Oferta quando da fixação do Preço por Ação. Conforme disposto no Contrato de Colocação, as Ações Suplementares não serão objeto de Garantia Firme de Liquidação por parte dos Coordenadores da Oferta.
Na hipótese de o Preço por Ação ser fixado acima ou abaixo da Faixa Indicativa, os Pedidos de Reserva (conforme definido neste Prospecto) serão normalmente considerados e processados, observadas as condições de eficácia descritas neste Prospecto, exceto no caso de
um Evento de Fixação do Preço em Valor Inferior à Faixa Indicativa (conforme abaixo definido), hipótese em que o Investidor Não Institucional poderá desistir do seu Pedido de Reserva.
O preço de subscrição/aquisição, conforme o caso, por Ação será fixado após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento junto a Investidores Institucionais, realizado no Brasil, pelos Coordenadores da Oferta, nos termos do Contrato de Colocação, e
no exterior, pelos Agentes de Colocação Internacional, nos termos do Contrato de Colocação Internacional, em consonância com o disposto no artigo 23, parágrafo 1º, e no artigo 44 da Instrução CVM 400 (“Procedimento de Bookbuilding”) e terá como parâmetro as indicações
de interesse em função da qualidade e quantidade de demanda (por volume e preço) por Ação coletada junto a Investidores Institucionais durante o Procedimento de Bookbuilding (“Preço por Ação”).
A escolha do critério de determinação do Preço por Ação é justificada na medida em que o preço de mercado das Ações a serem subscritas/adquiridas foi aferido de acordo com a realização do Procedimento de Bookbuilding, o qual reflete o valor pelo qual os Investidores
Institucionais apresentarão suas intenções de investimento no contexto da Oferta e, portanto, não haverá diluição injustificada dos atuais acionistas da Companhia, nos termos do artigo 170, parágrafo 1º, inciso III, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada
(“Lei das Sociedades por Ações”). Os Investidores Não Institucionais que aderirem à Oferta Não Institucional não participarão do Procedimento de Bookbuilding e, portanto, não participarão do processo de determinação do Preço por Ação.
Preço (R$)(1)
Preço por Ação .................................................................................
Oferta Primária ..................................................................................
Oferta Secundária .............................................................................
Total da Oferta .................................................................................
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Comissões (R$)(2)(4)

14,00
560.000.000,00
746.170.376,00
1.306.170.376,00

0,63
25.200.000,00
33.577.666,93
58.777.666,93

Recursos Líquidos (R$)(2)(3)(4)(5)
13,37
534.800.000,00
712.592.709,07
1.247.392.709,07

Com base no Preço por Ação de R$14,00, que é o preço médio da Faixa Indicativa.
Abrange as comissões a serem pagas aos Coordenadores da Oferta, sem considerar as Ações Adicionais e as Ações Suplementares.
Sem dedução das despesas e tributos da Oferta.
Para informações sobre as remunerações recebidas pelos Coordenadores da Oferta, veja a seção “Informações Sobre a Oferta _ Custos de Distribuição”, na página 49 deste Prospecto.
Para informações sobre os recursos líquidos a serem recebidos pela Companhia e cada um dos Acionistas Vendedores, veja a “Quantidade, montante e recursos líquidos”, na página 47 deste Prospecto.

A submissão do pedido de registro de companhia aberta categoria “A” e do pedido de admissão à negociação e listagem da Companhia no segmento de Novo Mercado da B3, a realização da Oferta Primária pela Companhia, e a reforma do Estatuto Social da Companhia, de
forma a adequá-lo às disposições do Regulamento do Novo Mercado, foram aprovados em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia realizada em 13 de agosto de 2020, cuja ata será submetida a arquivamento perante a Junta Comercial do Estado de São
Paulo (“JUCESP”), será publicada no jornal “Folha de São Paulo” e no Diário Oficial do Estado de São Paulo (“DOESP”).
A fixação e justificativa do preço de emissão das ações ordinárias de emissão da Companhia, e por extensão, do Preço por Ação e a aprovação e homologação do aumento do capital social da Companhia serão aprovados em Reunião do Conselho de Administração da
Companhia a ser realizada após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding e antes da disponibilização do Anúncio de Início, cuja ata será devidamente registrada na JUCESP e publicada no jornal “Folha de São Paulo” e no DOESP.
A alienação das ações de emissão da Companhia e de titularidade da ALAOF FIP no âmbito da Oferta Secundária foi aprovada em reunião do Comitê de Investimentos da ALAOF FIP realizada em 14 de agosto de 2020. Exceto pelas aprovações acima mencionadas, não será
necessária qualquer aprovação societária dos demais Acionistas Vendedores para realização da Oferta Secundária, incluindo a venda das Ações Suplementares, e a fixação do Preço por Ação.
É admissível o recebimento de reservas, a partir de 25 de setembro de 2020, para subscrição/aquisição de Ações, as quais somente serão confirmadas pelo adquirente após o início do período de distribuição.
Na data de disponibilização deste Prospecto, a Companhia aguarda as anuências prévias do International Finance Corporation (“IFC”), do Inter-American Development Bank (“IDB”) e do Itaú Unibanco S.A. (“Itaú Unibanco”), nos termos de determinados instrumentos financeiros
celebrados pela Companhia com tais instituições, para que a realização da Oferta não configure evento de inadimplemento ou pré-pagamento relacionados a (i) eventual alteração de controle da Companhia e/ou (ii) potencial violação de restrições à aquisição de ações de
emissão da Companhia por pessoas sujeitas a determinadas restrições estabelecidas nos respectivos contratos (por exemplo, pessoas com problemas de integridade ou que estejam sujeitas a determinadas sanções, conforme definido em cada contrato). Assim, para fins de
continuidade do pedido de registro da Oferta perante a CVM, a Companhia e os Acionistas Vendedores se comprometeram a apresentar aos Coordenadores da Oferta, até 1 (um) dia útil antes da data prevista para fixação do Preço por Ação, manifestações expressas do IFC,
do IDB e do Itaú Unibanco anuindo com eventual alteração do controle da Companhia e com eventual aquisição de ações de emissão da Companhia por pessoas sujeitas a determinadas restrições estabelecidas nos respectivos contratos, como consequência da realização da
Oferta, não acarretando, portanto, na caracterização de um descumprimento contratual e, consequentemente, evento de vencimento antecipado dos instrumentos financeiros celebrados pela Companhia com o IFC, o IDB e o Itaú Unibanco (“Anuências Prévias”).
CASO AS ANUÊNCIAS PRÉVIAS NÃO SEJAM APRESENTADAS CONFORME ACIMA DISPOSTO, A OFERTA NÃO SERÁ REALIZADA E TODOS OS PEDIDOS DE RESERVA E TODAS AS INTENÇÕES DE INVESTIMENTO SERÃO AUTOMATICAMENTE
CANCELADOS. PARA MAIS INFORMAÇÕES VEJA O FATOR DE RISCO “A CONTINUIDADE DO PEDIDO DE REGISTRO DA OFERTA ESTÁ SUJEITA À APRESENTAÇÃO DAS ANUÊNCIAS PRÉVIAS QUANTO À POTENCIAL ALTERAÇÃO DE CONTROLE DA
COMPANHIA E/OU À EVENTUAL AQUISIÇÃO DE AÇÕES DE EMISSÃO DA COMPANHIA POR PESSOAS SUJEITAS A DETERMINADAS RESTRIÇÕES, COMO CONSEQUÊNCIA DA REALIZAÇÃO DA OFERTA.” CONSTANTE DA SEÇÃO “FATORES DE RISCO –
RISCOS RELACIONADOS À OFERTA E ÀS AÇÕES” NA PÁGINA 91 DESTE PROSPECTO PRELIMINAR.
“O REGISTRO DA PRESENTE DISTRIBUIÇÃO NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU EM JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA EMISSORA, BEM COMO SOBRE AS AÇÕES A SEREM
DISTRIBUÍDAS”.
A Oferta está sujeita a prévia análise e aprovação da CVM, sendo que o registro da Oferta foi requerido junto à CVM em 18 de agosto de 2020.
Este Prospecto Preliminar não deve, em nenhuma circunstância, ser considerado uma recomendação de subscrição/aquisição das Ações. Ao decidir subscrever/adquirir e integralizar/liquidar as Ações, os potenciais investidores deverão realizar sua própria
análise e avaliação da situação financeira da Companhia, das atividades e dos riscos decorrentes do investimento nas Ações.
OS INVESTIDORES DEVEM LER ESTE PROSPECTO E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA COMPANHIA, ANEXADO A ESTE PROSPECTO, ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL AS SEÇÕES “SUMÁRIO DA COMPANHIA – PRINCIPAIS FATORES DE
RISCO DA COMPANHIA” E “FATORES DE RISCO RELACIONADOS À OFERTA E ÀS AÇÕES”, A PARTIR DAS PÁGINAS 17 E 89, RESPECTIVAMENTE, DESTE PROSPECTO E TAMBÉM A SEÇÃO “4. FATORES DE RISCO” DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA
COMPANHIA, ANEXO A ESTE PROSPECTO, PARA UMA DESCRIÇÃO DE CERTOS FATORES DE RISCO RELACIONADOS À SUBSCRIÇÃO/AQUISIÇÃO DE AÇÕES QUE DEVEM SER CONSIDERADOS NA TOMADA DE DECISÃO DE INVESTIMENTO.

Coordenadores da Oferta

Coordenador Líder
A data deste Prospecto Preliminar é 19 de setembro de 2020.

(Esta página foi intencionalmente deixada em branco)
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DEFINIÇÕES
Os termos relacionados especificamente com a Oferta e respectivos significados constam da seção
“Sumário da Oferta” deste Prospecto, a partir da página 24. Ademais, os termos indicados abaixo
utilizados neste Prospecto terão o significado a eles atribuídos nesta seção, salvo se de outra
forma determinado neste Prospecto ou se o contexto assim exigir.
Acionistas Vendedores

ALAOF Brasil Mídia Holdings – Fundo de Investimento em
Participações Multiestratégia, Cláudio César Rabelo de
Almeida, Gilbert Victor Minionis Delia, Marcus Vinicius Varotti,
Claudio Jorge Alvarez, Eduardo Pandolfo Pauletti, Décio
Frederico Bueno Feijó, Sebastian Balbuena, Fernando
Augusto Pereira Nunes Junior, Giselle Maria Moura Fonteles
Castro e Diego Matos Marinho, considerados em conjunto.

Administração

Conselho de Administração e Diretoria
Companhia, considerados em conjunto.

Administradores

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

Agente Estabilizador

Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A.

Agentes de Colocação
Internacional

Itau BBA USA Securities, Inc., BofA Securities, Inc., Bradesco
Securities, Inc., UBS Securities, LLC e Citigroup Global
Markets, Inc., considerados em conjunto.

ANBIMA

Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro
e de Capitais.

Anuências Prévias

Anuências prévias do IFC, do IDB e do Itaú Unibanco, nos
termos de determinados instrumentos financeiros celebrados
pela Companhia com tais instituições, para que a realização
da Oferta não configure evento de inadimplemento ou prépagamento relacionados a (i) eventual alteração de controle
da Companhia e/ou (ii) potencial violação de restrições à
aquisição de ações de emissão da Companhia por pessoas
sujeitas a determinadas restrições estabelecidas nos
respectivos contratos (por exemplo, pessoas com problemas
de integridade ou que estejam sujeitas a determinadas
sanções, conforme definido em cada contrato). Assim, para
fins de continuidade do pedido de registro da Oferta perante a
CVM, a Companhia e os Acionistas Vendedores se
comprometeram a apresentar aos Coordenadores da Oferta,
até 1 (um) dia útil antes da data prevista para fixação do Preço
por Ação, manifestações expressas do IFC, do IDB e do Itaú
Unibanco anuindo com eventual alteração do controle da
Companhia e com eventual aquisição de ações de emissão da
Companhia por pessoas sujeitas a determinadas restrições
estabelecidas nos respectivos contratos, como consequência
da realização da Oferta, não acarretando, portanto, na
caracterização de um descumprimento contratual e,
consequentemente, evento de vencimento antecipado dos
instrumentos financeiros celebrados pela Companhia com o
IFC, o IDB e o Itaú Unibanco.
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Estatutária

da

Assembleia Geral

A 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.

Bank of America

Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A.

Bradesco BBI

Banco Bradesco BBI S.A.

Brasil ou País

República Federativa do Brasil.

Câmara de Arbitragem
do Mercado

A câmara de arbitragem prevista no Regulamento da Câmara
de Arbitragem do Mercado, instituída pela B3, destinada a
atuar na composição de conflitos que possam surgir nos
segmentos especiais de listagem da B3.

Citi

Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos
e Valores Mobiliários S.A.

CMN

Conselho Monetário Nacional.

CNPJ/ME

Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da
Economia.

Coordenador Líder ou Itaú BBA

Banco Itaú BBA S.A.

Coordenadores da Oferta

O Coordenador Líder, o Bank of America, o Bradesco BBI, a
UBS e o Citi, considerados em conjunto.

CPF/ME

Cadastro de Pessoas Físicas 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 vigente.

Código Civil

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

Companhia

Triple Play Brasil Participações S.A.

Conselho de Administração

O conselho de administração da Companhia.

Conselho Fiscal

O conselho fiscal da Companhia, quando instalado.

CVM

Comissão de Valores Mobiliários.

Deliberação CVM 476

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

Dia(s) Útil(eis)

Qualquer dia exceto sábados, domingos, feriados nacionais
declarados e/ou dias em que não haja expediente na B3.

Diretoria Estatutária

A diretoria estatutária da Companhia.

DOESP

Diário Oficial do Estado de São Paulo.
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Dólar, dólares ou US$

Moeda oficial dos Estados Unidos.

Estados Unidos

Estados Unidos da América.

Estatuto Social

O estatuto social da Companhia.

Formulário de Referência

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

IBGE

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

IDB

Inter-American Development Bank.

IFC

International Finance Corporation.

IFRS

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

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.

Instrução CVM 505

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

Instrução CVM 539

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

Instrução CVM 560

Instrução da CVM nº 560, de 27 de março de 2015,
conforme alterada.

IPCA

Índice de Preços ao Consumidor Amplo divulgado pelo IBGE.

Itaú Unibanco

Itaú Unibanco S.A.

JUCESP

Junta Comercial do Estado de São Paulo.

Lei 4.131

Lei nº 4.131, de 03 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 de valores mobiliários da B3,
destinado à negociação de valores mobiliários emitidos por
empresas que se comprometem voluntariamente com a
adoção de práticas de governança corporativa e a divulgação
pública de informações adicionais em relação ao que é exigido
na legislação, previstas no Regulamento do Novo Mercado.
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Ofício-Circular CVM/SRE

Ofício-Circular CVM/SRE/Nº01/20, divulgado em 05 de março
de 2020.

Prospecto Definitivo

O “Prospecto Definitivo da Oferta Pública de Distribuição
Primária e Secundária de Ações Ordinárias de emissão da
Triple Play Brasil Participações S.A.”, incluindo o Formulário
de Referência a ele anexo e eventuais aditamentos e/ou
suplementos, bem com seus demais anexos.

Prospecto Preliminar ou
Prospecto

Este “Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição
Primária e Secundária de Ações Ordinárias de emissão da
Triple Play Brasil Participações S.A.”, incluindo o Formulário
de Referência a ele anexo e eventuais aditamentos e/ou
suplementos, bem com seus demais anexos.

Prospectos

O Prospecto Definitivo e
considerados em conjunto.

Real, reais ou R$

Moeda oficial corrente no Brasil.

Regra 144A

Rule 144A editada ao amparo do Securities Act.

Regulamento de Arbitragem

Regulamento da Câmara de Arbitragem do Mercado instituída
pela B3, inclusive suas posteriores modificações, que
disciplina o procedimento de arbitragem ao qual serão
submetidos todos os conflitos estabelecidos na cláusula
compromissória inserida no Estatuto Social da Companhia e
constante dos termos de anuência dos administradores e dos
membros do Conselho Fiscal.

Regulamento do Novo Mercado

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

Regulamento S

Regulation S do Securities Act, conforme alterado, dos
Estados Unidos.

Resolução CMN 4.373

Resolução do CMN nº 4.373, de 29 de setembro de 2014.

SEC

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

Securities Act

Securities Act de 1933 dos Estados Unidos, conforme
alterado.

UBS

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

Prospecto

Preliminar,

INFORMAÇÕES CADASTRAIS DA COMPANHIA
Identificação

Triple Play Brasil Participações S.A., sociedade por ações,
inscrita no CNPJ/ME sob o nº 23.438.929/0001-00, com seus
atos constitutivos registrados na JUCESP sob o NIRE
nº 35.300.483.260.

Registro na CVM

Em fase de obtenção de registro como emissora de valores
mobiliários categoria “A” perante a CVM, cujo requerimento foi
apresentado à CVM em 17 de agosto de 2020.

Sede

Localizada na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na
Rua Bandeira Paulista, nº 726, 19º andar, conjunto 191, Itaim
Bibi, CEP 04532-002.

Diretoria de Relações com
Investidores

Localizada na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na
Rua Bandeira Paulista, nº 726, 19º andar, conjunto 191, Itaim
Bibi, CEP 04532-002. O Diretor de Relações com Investidores
é o Sr. Karlis Kruklis. O telefone da Diretoria de Relações com
Investidores é (19) 99645-3259 e o seu endereço eletrônico é
ri.conexaofibra.com.br.

Instituição Escrituradora

Itaú Corretora de Valores S.A.

Auditores Independentes

KPMG Auditores Independentes.

Títulos e Valores Mobiliários
Emitidos

As Ações serão negociadas no segmento do Novo Mercado de
governança corporativa da B3 sob o código “CONX3”, a partir
do primeiro dia útil imediatamente posterior à divulgação do
Anúncio de Início.

Jornais nos Quais Divulga
Informações

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

Formulário de Referência

Informações detalhadas sobre a Companhia, seus negócios e
operações poderão ser encontradas no Formulário de
Referência, elaborado nos termos da Instrução CVM 480 e
anexo a este Prospecto.

Website

ri.conexaofibra.com.br
As informações constantes no website da Companhia não são
parte integrante deste Prospecto e não estão a ele anexas e/ou
incorporadas por referência.
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CONSIDERAÇÕES SOBRE ESTIMATIVAS E DECLARAÇÕES ACERCA DO FUTURO
Este Prospecto contém estimativas e perspectivas para o futuro, principalmente nas seções
“Sumário da Companhia – Principais Fatores de Risco Relacionados à Companhia” e “Fatores de
Risco Relacionados à Oferta e às Ações”, nas páginas 17 e 89, respectivamente, deste Prospecto
e nas seções “4. Fatores de Risco”, “7. Atividades do Emissor” e “10. Comentários dos Diretores”
do Formulário de Referência anexo a este Prospecto.
As estimativas e declarações futuras têm por embasamento, em grande parte, expectativas atuais
da Companhia sobre eventos futuros e tendências financeiras que afetam ou que tenham o
potencial de afetar os negócios da Companhia, o seu setor de atuação, sua participação de
mercado, reputação, negócios, situação financeira, o resultado de suas operações, margens e/ou
fluxo de caixa. As estimativas e perspectivas sobre o futuro estão sujeitas a diversos riscos e
incertezas e foram efetuadas somente com base nas informações disponíveis atualmente. Muitos
fatores importantes, além daqueles discutidos neste Prospecto, tais como previstos nas estimativas
e perspectivas sobre o futuro, podem impactar adversamente os resultados da Companhia e/ou
podem fazer com que as estimativas e perspectivas não se concretizem. Dentre os diversos fatores
que podem influenciar as estimativas e declarações futuras da Companhia, podem ser citados, como
exemplo, os seguintes:
•

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

•

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

•

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

•

capacidade da Companhia de implementar, manter ou aumentar sua estratégia de crescimento,
inclusive em decorrência da consolidação do setor de telecomunicações no Brasil;

•

capacidade da Companhia de se financiar adequadamente;

•

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

•

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

•

os efeitos econômicos, financeiros, políticos e sanitários da pandemia de COVID-19 (ou outras
pandemias, endemias e crises similares) particularmente no Brasil e na medida em que
continuem a causar graves efeitos macroeconômicos negativos;

•

a diminuição dos recursos disponíveis para financiamento do segmento da tecnologia da
comunicação;

•

capacidade da Companhia de atender seus clientes de forma satisfatória;

•

competição do setor, inclusive em decorrência da consolidação do setor de telecomunicações
no Brasil;

•

mudanças nas preferências dos consumidores e demandas pelos produtos e serviços que
oferecemos;
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•

reclamações desfavoráveis de clientes, ou publicidade negativa, que afetem à Companhia ou
os seus produtos e serviços;

•

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

•

os fatores de risco apresentados na seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às
Ações” deste Prospecto, na página 89 deste Prospecto, bem como na seção “4. Fatores de
Risco” do Formulário de Referência, anexado a este Prospecto; e

•

outros fatores ou acontecimentos que afetem nossa condição financeira ou o resultado de
nossas operações.

Essa lista de fatores de risco não é exaustiva e outros riscos e incertezas podem causar resultados
que podem vir a ser substancialmente diferentes daqueles contidos nas estimativas e perspectivas
sobre o futuro. As palavras “acredita”, “pode”, “poderá”, “deverá”, “visa”, “entende”, “estima”,
“continua”, “antecipa”, “pretende”, “espera” e outras similares têm por objetivo identificar
estimativas e perspectivas para o futuro. As considerações sobre estimativas e perspectivas para o
futuro incluem informações pertinentes a resultados, estratégias, planos de financiamentos,
posição concorrencial, dinâmica setorial, oportunidades de crescimento potenciais, os efeitos de
regulamentação futura e os efeitos da concorrência. Em vista dos riscos e incertezas aqui
descritos, as estimativas e perspectivas para o futuro constantes neste Prospecto podem vir a não
se concretizar.
Estas estimativas envolvem riscos e incertezas e não representam qualquer garantia de um
desempenho futuro, sendo que os reais resultados ou desenvolvimentos podem ser substancialmente
diferentes das expectativas descritas nas estimativas e declarações futuras constantes neste Prospecto
e no Formulário de Referência anexo a este Prospecto.
Declarações prospectivas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos
futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. As condições da
situação financeira futura da Companhia e de seus resultados operacionais futuros, sua
participação e posição competitiva no mercado poderão apresentar diferenças significativas se
comparados àquelas expressas ou sugeridas nas referidas declarações prospectivas. Muitos dos
fatores que determinarão esses resultados e valores estão além da sua capacidade de controle ou
previsão. Em vista dos riscos e incertezas envolvidos, nenhuma decisão de investimento deve ser
tomada somente baseada nas estimativas e declarações futuras contidas neste Prospecto e no
Formulário de Referência anexo a este Prospecto.
Adicionalmente, os números incluídos neste Prospecto e no Formulário de Referência da Companhia
anexo a este Prospecto podem ter sido, em alguns casos, arredondados para números inteiros.
O INVESTIDOR DEVE ESTAR CIENTE DE QUE OS FATORES MENCIONADOS ACIMA, ALÉM
DE OUTROS DISCUTIDOS NESTE PROSPECTO E NO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA
ANEXO A ESTE PROSPECTO, PODERÃO AFETAR OS RESULTADOS FUTUROS DA
COMPANHIA E PODERÃO LEVAR A RESULTADOS DIFERENTES DAQUELES CONTIDOS,
EXPRESSA OU IMPLICITAMENTE, NAS DECLARAÇÕES E ESTIMATIVAS NESTE
PROSPECTO. TAIS ESTIMATIVAS REFEREM-SE APENAS À DATA EM QUE FORAM
EXPRESSAS, SENDO QUE A COMPANHIA, OS ACIONISTAS VENDEDORES E OS
COORDENADORES DA OFERTA NÃO ASSUMEM A RESPONSABILIDADE E A OBRIGAÇÃO
DE ATUALIZAR PUBLICAMENTE OU REVISAR QUAISQUER DESSAS ESTIMATIVAS E
DECLARAÇÕES FUTURAS EM RAZÃO DA OCORRÊNCIA DE NOVA INFORMAÇÃO,
EVENTOS FUTUROS OU DE QUALQUER OUTRA FORMA. MUITOS DOS FATORES QUE
DETERMINARÃO ESSES RESULTADOS E VALORES ESTÃO ALÉM DA CAPACIDADE DE
CONTROLE OU PREVISÃO DA COMPANHIA.
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SUMÁRIO DA COMPANHIA
Este sumário é apenas um resumo das informações da Companhia. As informações completas
sobre a Companhia estão no Formulário de Referência, constante do anexo [•] a este Prospecto, a
partir da página 615. Leia-o antes de aceitar a Oferta. A Companhia declara que as informações
apresentadas neste sumário são consistentes com as informações do Formulário de Referência.
Este sumário não contém todas as informações que o investidor deve considerar antes de investir
nas Ações. Antes de tomar sua decisão de investir em Ações da Companhia, o investidor deve ler
cuidadosa e atenciosamente todo este Prospecto e o Formulário de Referência.
Visão Geral
Somos um provedor brasileiro de serviços de internet de banda larga (“dados”), com histórico de
alto crescimento, e líder em market share em cada um dos mercados de banda larga em que
operamos, de acordo com dados da Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel. Temos
como alvo os mercados residenciais e B2B (business-to-business), com presença em 26 pequenos
e médios municípios em três grandes clusters geográficos nos estados do Ceará, Rio Grande do
Norte, Paraíba e Bahia no Nordeste do Brasil, e no interior dos estados de São Paulo e Minas
Gerais no Sudeste. Somos uma plataforma por meio da qual investidores podem participar no
grande, crescente e altamente fragmentado mercado brasileiro de banda larga.
Em 30 de junho de 2020, possuíamos 330 mil de assinantes residenciais e B2B. Nos últimos 5
anos, nossa base de assinantes cresceu a uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de
18,5% e nossos homes passed cresceram a um CAGR de 28%.
Atendemos nossos clientes por meio de uma rede integrada que abrange 7.500 km, que consiste,
predominantemente, em uma infraestrutura de fibra composta de backbone, backhaul e last mile,
cobrindo 989 mil homes passed. Nossa infraestrutura tecnologicamente avançada oferece um
conjunto completo de serviços de dados, complementado por serviços de vídeo e telefonia fixa.
Como resultado de um programa multianual de investimento, mais de 75% de nossa rede é
composta por estruturas fiber-to-the-home (“FTTH”). Esses investimentos visam a atingir
velocidades de internet elevadas e confiáveis, altos níveis de capacidade de rede e respostas
rápidas no endereçamento de problemas técnicos. Os fatores acima permitem nos diferenciar da
nossa concorrência, promovem o crescimento sustentável a taxas elevadas a longo prazo e
maximizam a criação de valor para nossos acionistas. A ANATEL premiou a Cabo Telecom, nossa
aquisição inicial, com o título de Maior Satisfação dos Clientes em todo o país por seis anos
consecutivos. A taxa atual de utilização de nossa rede de fibra é de 36% a nível de ports e de 13%
a nível de tráfego backplane, nos permitindo aumentar nossa base de assinantes nos mercados
atuais de atuação sem um investimento substancial em rede. Podemos oferecer velocidades de
download de até 1 Gbps, o que nos distingue significativamente de nossos concorrentes na maioria
de nossos mercados.
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O mapa abaixo mostra nossa rede e presença regional em junho de 2020:

Iniciamos nossas atividades em março de 2015 como resultado da aquisição da Cabo Telecom, o
provedor de acesso de banda larga nº 1 em assinantes na cidade de Natal, no estado do Rio
Grande do Norte, seguido da aquisição, em julho de 2015, da Videomar, uma das maiores
provedoras de banda larga em Fortaleza, capital do estado do Ceará. Desde então e até junho de
2020, expandimos para três novos estados e 26 novos municípios no Brasil, por meio de
crescimento orgânico, bem como através da aquisição de 6 empresas, as quais aumentaram a
base em 83 mil clientes na data de aquisição (ou 46% do crescimento da base de clientes desde
2015). Adicionalmente, em 3 de agosto de 2020, concluímos a aquisição da Outcenter (com uma
base de 55.260 assinantes), expandindo a nossa presença no interior dos estados de São Paulo e
Minas Gerais e estabelecendo nossa presença no estado da Bahia.
Nosso crescimento continuará sendo suportado pelo aumento da penetração em nossos clusters
existentes, pelo crescimento no número de clusters em que atuamos e pelo nosso posicionamento
estratégico, nos beneficiando do crescente consumo de dados em cidades de pequeno e médio
porte, onde há menos concorrência. Nos diferenciamos por enfatizarmos o “feeling” local, bem
como a qualidade nos serviços aos clientes. Nossa estratégia de crescimento tem sido
impulsionada tanto por expansões de rede em regiões onde já atuamos e em novas regiões, como
por aquisições de novas empresas, que servem como um catalisador para acelerar nosso
crescimento em novas regiões.
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Nossos pontos fortes e vantagens competitivas
Tecnologia de banda larga superior com ampla capacidade disponível. Fizemos investimentos
significativos em nossa rede, consistentes com nossa estratégia em fornecer dados residenciais e
corporativos de alta qualidade, atendendo à crescente demanda de nossos clientes por dados e
maiores velocidades de banda larga. Nossa estrutura de banda larga é composta
predominantemente por uma rede de FTTH com ampla capacidade disponível (taxa de utilização
de 36% e taxa de penetração em homes passed de 33% em junho de 2020) para o crescimento de
nossa base de assinantes. Nossa oferta de banda larga padrão para novos clientes residenciais é
de uma velocidade de download de 75 Mbps, que está no topo do padrão das ofertas residenciais
em nossos mercados de atuação.
Nossos clientes têm demandado velocidades de banda larga cada vez mais rápidas, sendo que,
atualmente, 34% dos nossos assinantes tem aceso a velocidades de, no mínimo, 100 Mbps, 55%
tem acesso a velocidades de, no mínimo, 75 Mbps e 81% tem acesso a velocidades de, no
mínimo, 50 Mbps. Em 2018, apenas 22% dos nossos assinantes tinham acesso a velocidades
acima de 50 Mbps.
A alta qualidade de nossa rede também nos permite alavancar nossa estrutura atual de forma a
nos expandirmos aos segmentos B2B de forma bem-sucedida.
Plataforma escalável bem posicionada para consolidação de mercado. O mercado brasileiro
de banda larga é altamente fragmentado (com mais de 9 milhões de assinantes atendidos por mais
de 5 mil pequenos e médios provedores de serviços de banda larga), o que nos fornece um grande
número de potenciais alvos para aquisição (mais de mil empresas). Acreditamos que temos sido
capazes de desenvolver uma sólida e forte reputação no mercado como um comprador sério, com
um histórico comprovado de sourcing de potenciais alvos, negociações, fechamentos, integrações
e crescimento de aquisições. Atualmente, temos um pipeline de mais de mil alvos, sendo 100 alvos
potenciais identificados, dos quais 10 aquisições se encontram em fase de avaliação e 2
aquisições encontram-se submetidas a exclusividade e auditoria. Os recursos da nossa oferta
pública inicial de ações, aliada à nossa forte geração de caixa, nos permitirão continuar bem
posicionados para participar da consolidação esperada do mercado brasileiro de banda larga. Além
de concluir aquisições, também fomos capazes de integrar com êxito as empresas adquiridas,
atingindo um crescimento de receita e EBITDA das companhias adquiridas. Considerando todas as
aquisições concluídas entre 2018 e o primeiro semestre de 2020, entre a data de aquisição e até
junho de 2020, aumentamos em 37% o número de assinantes1.
Foco em mercados menos competitivos. Nossa estratégia focada em mercados de banda larga
de pequeno e médio porte, com objetivo de estabelecer e manter nossa posição como líder em tais
mercados, tem sido muito bem-sucedida conforme evidenciado pelo market-share crescente e de
liderança nos mercados em que atuamos, conforme dados da Anatel divulgados entre março de
2015 e junho de 2020. O perfil de tais mercados, para os quais otimizamos nossa estratégia e
nossas operações, é diferente daquela em grandes cidades e resulta em resultados operacionais
mais atraentes para nossos negócios e acionistas, em razão do ambiente competitivo mais
favorável do que nos maiores mercados metropolitanos. Os concorrentes nesses mercados têm
normalmente realizado investimentos menores em redes de fibra, permitindo que nosso negócio se
diferencie ainda mais, com a oferta de internet de alta qualidade aliada ao que entendemos ser um
atendimento superior ao cliente.

1

Dados resultantes de 6 aquisições de janeiro de 2018 a fevereiro de 2020.
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Número 1 em market share de banda larga. Temos um market share de banda larga número 1
nos mercados em que atuamos (46% nos mercados combinados do Rio Grande do Norte e
Paraíba (“Cluster RN/PB”), 22% no mercado do Ceará (“Cluster CE”), e 46% nos mercados
combinados de São Paulo e Minas Gerais (“Cluster SP/MG”), em 30 de junho de 2020), o que é
uma importante vantagem competitiva contra potenciais e novos participantes do mercado.
Acreditamos que nossas marcas gozam de significativo reconhecimento em nossos mercados de
atuação e estão associadas a altos níveis de serviço e boa percepção local. A combinação dos
fatores mencionados, no nosso entendimento, nos permite estabelecer e defender uma posição
forte nas regiões em que atuamos. Até junho de 2020, nosso market share expandiu no Cluster
RN/PB, de 44% em fevereiro de 2015 para 46%, no Cluster CE, de 11% em junho de 2015 para
28%, e no cluster SP/MG, de 29% em novembro de 2018 para 46%.
Estrutura de capital equilibrada com foco na criação de valores para nossos acionistas.
Estaremos e continuaremos a estar comprometidos com uma abordagem disciplinada para avaliar
nossa alocação de capital e os retornos tanto para aquisições como para investimentos orgânicos.
Focamos em produtos e clientes que maximizam os fluxos de caixa e fornecem a melhor
oportunidade de crescimento rentável e retorno sobre o capital empregado. A política de nossa
administração é de investir em áreas que possuem potencial de atingimento de uma taxa interna
de retorno (TIR) de mais de 30%.
Base de clientes diversificada com significativo potencial de crescimento. Acreditamos que
nossos serviços de dados residenciais e B2B nos colocam em uma posição para um crescimento
atrativo atual e futuro. Nossa receita bruta com serviços de dados observou um crescimento de
40% em 2019 em comparação a 2018 e, durante o período de seis meses encerrado em 30 de
junho de 2020, nossa receita bruta com serviços de dados representou 74% da nossa receita bruta
total. Nossa base de clientes B2B aumentou a um CAGR de 27% entre 2017 e 2019. Esperamos
gerar um crescimento contínuo, aproveitando nossa infraestrutura existente e atual penetração
para oferecer serviços de maior valor agregado (como VPN, cloud support, e-mail, segurança e voz
classe 5), soluções customizadas e velocidades de banda larga mais altas quando comparadas a
outros provedores em nossos mercados de atuação Além disso, almejamos expandir nossa oferta
de serviços de dados corporativos para atrair pequenas e médias empresas. Com uma margem de
contribuição extremamente alta, o negócio de banda larga B2B apresenta alto retorno sobre o
capital investido.
Modelo de negócios resiliente. Buscamos estar bem posicionados para capturar tendências no
comportamento dos clientes através do nosso modelo de negócios centrado em banda larga (a
receita bruta com serviços de dados representou 74% da nossa receita bruta total no período de
seis meses findo em 30 de junho de 2020, acima da média dos players globais, que registrou
35%2). Apesar da recente turbulência no mercado causada pela pandemia global, fomos capazes
de expandir nossa base de assinantes devido à alta qualidade de nosso atendimento ao cliente e
de nossa infraestrutura. A demanda por serviços de banda larga tem sido resiliente durante o
período de incertezas econômicas, sendo que a COVID-19 acelerou mudanças de comportamento
as quais serão traduzidas, no nosso entendimento, em um patamar mais alto de crescimento
sustentável na demanda por serviços de dados, tanto por consumidores residenciais como por
empresas. Durante o segundo trimestre de 2020, no pico da pandemia da COVID-19 no Brasil,
registramos vendas brutas recorde de 33 mil novos assinantes.

2

Players globais incluem CableOne, Charter, Comcast, Altice USA, Megacable e WOW.
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Níveis superiores de satisfação do cliente. Nosso foco é o encantamento dos nossos clientes.
Isso influencia a forma como estamos organizados, como vendemos nossos serviços e como
atendemos nossos clientes. Oferecemos aos nossos clientes atendimento de qualidade, refletido
em nossa posição de liderança no ranking de satisfação do cliente da Anatel no Brasil. Além disso,
oferecemos aos nossos clientes um pacote completo de produtos, incluindo dados, TV por
assinatura e telefonia fixa. Nossa proposta de valor com foco no cliente e dedicação em fornecer
uma experiência diferenciada são um importantes na criação de fidelidade, melhorando a retenção
do cliente e impulsionando o aumento da demanda por nossos serviços. Temos como objetivo a
realização de mais de 90% de nossas visitas técnicas dentro de 3 horas a partir do contato do
cliente.
Uma companhia gerida profissionalmente, apoiada por um fundo de private equity
internacional. Nossa equipe de gestão é composta por executivos seniores com experiência
significativa em nosso setor de atuação. Com uma experiência média de mais de 15 anos no setor,
nossa equipe de gestão tem um conhecimento profundo do nosso setor de atuação e sua dinâmica
competitiva e tendências globais de tecnologia. Nossos executivos têm grande experiência na
execução de nossa estratégia de M&A, tendo realizado 9 aquisições bem-sucedidas nos últimos 5
anos. Nossa plataforma tem o apoio de um fundo de private equity internacional que agregou à
nossa equipe de gestão a importância da alocação disciplinada de capital como forma de
maximizar retornos bem como as melhores práticas de governança.
Pontos Fracos
Os pontos fracos, obstáculos e ameaças a nós, nossos negócios e condição financeira estão
relacionados a concretização de um ou mais cenários adversos contemplados em nossos fatores
de risco, ocorrendo de maneira combinada. Vide, neste Sumário, a seção “Principais Fatores de
Risco Relacionados à Companhia”, e no Formulário de Referência, os itens 4.1 e 4.2.
Nossa estratégia
Nossa estratégia é desenvolver uma plataforma de banda larga líder em mercados menos
competitivos, com foco em uma rede metropolitana de ponta e adaptável às mudanças futuras,
oferecendo um serviço superior aos nossos clientes. Nossa estratégia é pautada nas seguintes
características:
1

Impulsionamento de um forte crescimento nas áreas atuais de operação

De 2017 a junho de 2020, nossos assinantes no Cluster CE cresceram de 59 mil para 126 mil; no
Cluster RN/PB, de 120 mil para 133 mil; e no Cluster SP/MG, de 37 mil em 2018 para 71 mil.
Apesar de ser o maior mercado de banda larga na América Latina, a taxa de penetração de banda
larga de 48% no Brasil é considerada baixa em relação às taxas de seus pares latino-americanos
(67% na Argentina, 66% na Colômbia e 50% no Chile e México), bem como às taxas em mercados
desenvolvidos (EUA com 89%, Reino Unido com 97% e França com 100%). Isso representa um
potencial de crescimento significativo na demanda por nossos serviços, principalmente em
algumas das regiões em que já atuamos, onde as taxas de penetração da banda larga são
inferiores às do Brasil como um todo (como por exemplo, no estado do Ceará a taxa de taxa de
penetração é de 35%; na Paraíba, de 34% e no Rio Grande do Norte, de 42%). Nosso objetivo é
continuar crescendo de forma consistente nas regiões em que atuamos.
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2

Estratégia de alocação de capital flexível para impulsionar o crescimento futuro

Esperamos continuar a expandir nossas redes e base de assinantes, adentrando em novas áreas
por meio de expansões greenfield e aquisições:
(i) Continuar a entrar em novas áreas que tenham potencial alto de retorno.
(a) Temos um histórico comprovado de expansões de rede bem-sucedidas em novas áreas,
buscando uma média de 20% de taxa de penetração em homes passed após 24 meses de
operação.
(b) De acordo com a ANATEL, 47,2% dos municípios do Brasil não têm infraestrutura de
banda larga para fornecer streaming de vídeo e 2.631 municípios não tem a infraestrutura
necessária para o fornecimento de conteúdo audiovisual3.
(c) 84 novos clusters, com TIRs potenciais superiores a 30% e ambientes competitivos mais
favoráveis foram identificados como futuros alvos de expansão, representando um total de
2,8 milhões de assinantes. Para os 20 principais clusters identificados, há potencial de
investimento de aproximadamente R$1,0 bilhão. Esse estudo foi validado por uma
empresa de consultoria internacional terceirizada com foco em telecomunicações.
(ii) Expansões por meio de aquisições
(a) Planejamos continuar a buscar aquisições relacionadas à banda larga e oportunidades de
investimento estratégico em mercados de pequeno e médio porte, com a liderança de
nossa experiente e dedicada equipe de M&A.
(b) O mercado de banda larga brasileiro é altamente fragmentado, com mais de 9 milhões (ou
um terço dos assinantes) sendo atendidos por mais de 5.700 fornecedores de internet.
Este alto nível de fragmentação possibilita a consolidação do mercado e estamos
posicionados de maneira a ser uma plataforma líder na consolidação no mercado
brasileiro de banda larga.
(c) Temos um histórico comprovado em M&A, tendo sido concluídas 9 aquisições desde o
início de nossas atividasdes, três das quais foram concluídas durante o ano de 2020.
(d) Uma parte significativa dos preços de aquisição é normalmente paga ao longo do tempo,
aumentando nosso return on equity.
(e) Impulsionamos o crescimento e a lucratividade nas empresas adquiridas com a
implementação do nosso know-how operacional e convertendo empresas familiares em
organizações geridas profissionalmente.
3

Alavancar a qualidade de rede para expandir nossos negócios B2B

Desde 2018, temos uma Unidade de Negócios Corporativos dedicada com foco em clientes
corporativos de pequeno e médio porte, oferecendo produtos e soluções para impulsionar o
crescimento. Nossa base de clientes B2B apresentaram um CAGR de 27% nos últimos 3 anos.
Estamos bem posicionados para aproveitar o crescimento contínuo da demanda por serviços B2B,
bem como para aproveitar esse grande mercado alvo, composto por mais de 249 mil clientes em
comparação com nossa base atual de 16 mil clientes B2B. A alta qualidade de nossa rede nos
permite aumentar nossas receitas de B2B sem investimentos substanciais de capital, aproveitando
nossa infraestrutura existente, gerando retornos muito atrativos.

3

Fonte: https://valor.globo.com/empresas/noticia/2020/07/20/rede-limitada-afeta-avanco-do-streaming.ghtml
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Eventos recentes
COVID-19 e seus impactos
A pandemia do COVID-19 declarada em 11 de março de 2020 pela Organização Mundial de
Saúde, continuou a evoluir desde a data-base das informações financeiras intermediárias até a
data de sua aprovação. A Companhia tomou determinadas ações de adaptação à nova realidade,
conforme descrito no item 7.9 do Formulário de Referência da Companhia, anexo a este Prospecto
a partir da página 755.
A Companhia implementou um plano de orientações e informações aos colaboradores e um regime
de home office, além de colocar os colaboradores indispensáveis para trabalho presencial em
condições seguras em seus estabelecimentos e postos de trabalho. Por já haver estrutura para o
trabalho remoto, isso não afetou a produtividade e o desenvolvimento de plataformas, que
continuaram em ritmo acelerado nesse período.
Entretanto, é possível afirmar que a maior parte do faturamento da Companhia deriva-se de
serviços de dados e acesso à internet banda larga, que apesar da redução de 2,5% no ARPU Receita por usuário, para este produto, houve um aumento de 30% na demanda em relação ao
mesmo período de seis meses que terminou em 30 de junho de 2019, devido à manutenção dos
utilizadores nas suas casas e à crescente necessidade de melhores ligações à internet.
Até a data deste Prospecto, não existe expectativa de qualquer impacto material negativo sobre os
resultados de 2020 da Companhia decorrente do cenário do novo COVID-19.
O governo brasileiro determinou que o setor de telecomunicações é um serviço essencial, o que
permite à Companhia continuar suas atividades de manutenção de campo sem violar as restrições
de movimentos que em geral têm sido impostas para combater a pandemia.
A Companhia continua mantendo comunicações regulares com seus fornecedores de
equipamentos para avaliar os impactos da pandemia em sua produção e estoques de modo a
garantir que as entregas dos equipamentos continuarão a ser feitas em tempo hábil. Até a data das
informações contábeis intermediárias do período de seis meses findo em 30 de junho de 2020, a
Companhia não sofreu nenhum impacto negativo relevante em sua cadeia de suprimento de
equipamentos e não foi avisada da previsão de eventuais interrupções significativas pelos seus
fornecedores.
Aquisição da Center Participações S.A.
Em 15 de julho de 2020, a Conexão Serviços de Comunicação Multimídia S.A. assinou o contrato
de compra e venda, incorporação de ações e outras avenças, com aquisição de 100% do capital
votante da empresa Center Participações S.A (“Grupo Center” ou “Outcenter”), localizada em
Botelhos/MG, que conta com 55.260 assinantes com base em dados da ANATEL de junho de
2020, em um montante de R$75.000 mil.
A aquisição mencionada faz parte da implementação da estratégia de crescimento da Companhia
possibilitando extrair sinergias decorrentes do ganho de escala e da operação de ativos. Para mais
informações sobre a aquisição do Grupo Center pela Companhia, ver item [•] do Formulário de
Referência da Companhia, anexo a este Prospecto a partir da página 615.
Grupamento de Ações
Em 15 de setembro de 2020, a Companhia aprovou o grupamento de ações na proporção de 3
ações ordinárias para 1 ação ordinária, resultando em 126.882.015 ações ordinárias. Nos
exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, o número de ações da
Companhia foi o mesmo, qual seja 290.292.000, enquanto para o período de seis meses findo em
30 de junho de 2020, a Companhia possuía 295.372.000 ações.
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Incorporações
Em 8 e 9 de setembro de 2020, a Companhia aprovou a implementação de duas incorporações de
ações (nos termos e para os fins do artigo 252 da Lei das Sociedades por Ações) para simplificar a
sua estrutura societária.
A primeira incorporação de ações envolveu a incorporação, pela A2 Agentes Autorizados S.A.
(“A2”), das ações detidas pelo Sr. Claudio Cesar Rabelo de Almeida (“Claudio”) na Conexão
Serviços de Comunicação Multimídia S.A., com a consequente emissão de novas ações de
emissão da A2 em favor de Claudio, tornando a Conexão uma subsidiária integral da A2.
Ato subsequente, a Companhia incorporou as ações de emissão da A2 emitidas em favor de
Claudio por força da incorporação referida anteriormente, com a consequente emissão de novas
ações da Companhia em favor de Claudio, tornando a A2 uma subsidiária integral da Companhia.
Tendo em vista as relações de troca livremente pactuadas entre as partes, ao final da consumação
das incorporações descritas acima, foram emitidas em favor de Claudio um número de ações que
lhe assegure uma participação equivalente a 15.273.805 de ações ordinárias do capital social total
da Companhia antes da diluição da sua oferta pública inicial de ações, o que, após o grupamento,
representa o montante de 5.091.268 ações.
Aquisição da Cortez Online
Em 17 de setembro de 2020, a Cabo Serviços de Telecomunicações Ltda. assinou o contrato de
compra e venda de quotas e outras avenças, com aquisição de 100% do capital votante da
empresa Cortez On-line Provedor de Internet EIRELI, localizada em São Paulo/SP, em um
montante de R$17.400.000,00.
A aquisição mencionada faz parte da implementação da estratégia de crescimento do Grupo
possibilitando extrair sinergias decorrentes do ganho de escala e da operação de ativos.
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Estrutura societária
Apresentamos abaixo nosso organograma societário na data deste Prospecto:

Informações Adicionais
Nossa sede localiza-se na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Bandeira Paulista,
nº 726, 19º andar, conjunto 191, Itaim Bibi, CEP 04532-002, e nosso e-mail é
ri@conexaofibra.com.br. O endereço do site é “ri.conexaofibra.com.br”. Informações contidas no
site não constituirão parte do Prospecto, ou serão consideradas anexadas ao Prospecto.
Indicadores Operacionais e Financeiros

(R$ mil
Receita Líquida ...................................
% crescimento ......................................
EBTIDA Ajustado .................................
% crescimento ......................................
Margem EBITDA Ajustado ...................
Número assinantes ..............................

Período de seis meses findo
em 30 de junho de
2020
2019
174.136
10,16%
71.447
12,31%
41,03%
330

158.079
63.615
40,24%

Exercício social encerrado em
31 de dezembro de
2019
2018
2017
318.484
18,82%
125.850
28,43%
39,52%
284

268.040
9,06%
97.989
15,90%
36,56%
248

245.778
84.546
34,40%
179

Custos e Despesas da Oferta
A Companhia acará com todos os custos e despesas da Oferta, incluindo os custos e despesas da
Oferta Secundária. Para informações detalhadas acerca das comissões e das despesas da Oferta,
veja a seção “Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição” na página 49 deste Prospecto
e a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Nossas Ações - A Companhia arcará com
todos os custos e despesas da Oferta, o que poderá afetar adversamente seus resultados no
período subsequente à realização da Oferta.” na página 95 deste Prospecto.
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Dívidas com o IFC, IDB e Itaú Unibanco
Em 30 de junho de 2020, o saldo devedor dos contratos da Companhia com o IFC, o IDB e Itaú
Unibanco, para as quais a Companhia está buscando as Anuências Prévias, totalizava R$121.736
mil, R$65.861 mil e R$64.683 mil, respectivamente. Para mais informações, veja o item 10.1(f) do
Formulário de Referência, a seção “Informações sobre a Oferta – Anuências Prévias” e o fator de
risco “A continuidade do pedido de registro da Oferta está sujeita à apresentação das
Anuências Prévias quanto à potencial alteração de controle da Companhia e/ou à eventual
aquisição de ações de emissão da Companhia por pessoas sujeitas a determinadas
restrições, como consequência da realização da Oferta” na página 91 deste Prospecto.
Principais Fatores de Risco Relacionados à Companhia
Abaixo se encontram descritos os principais fatores de risco relativos a nós, os quais não são os
únicos fatores de risco relevantes e devem ser analisados em conjunto com as informações
constantes do Formulário de Referência, sobretudo os fatores de risco descritos no item 4, anexo a
este Prospecto a partir da página 89, e com a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às
Nossas Ações”, na página 89 deste Prospecto.
A Companhia pode não ser capaz de realizar aquisições no momento e em termos ou preços
desejados. Adicionalmente, a Companhia pode não ser capaz de integrar tais aquisições
com sucesso aos seus negócios, sendo que tais aquisições podem não trazer os resultados
que a Companhia espera e/ou expor a Companhia a determinados riscos não vislumbrados.
O sucesso das operações e crescimento da Companhia depende da sua capacidade de identificar
oportunidades, negociar e integrar de forma satisfatória, oportunidades de aquisições ou
investimentos. A negociação e concretização de potenciais aquisições ou investimentos, bem como
a integração de empresas ou ativos adquiridos, poderá resultar em desvio substancial e demandar
um esforço considerável dos recursos administrativos da Companhia.
Algumas destas aquisições estão sujeitas a condições precedentes, incluindo aprovações
regulatórias e de credores, cujo cumprimento nem sempre está sob controle da Companhia. A
impossibilidade de satisfazer as condições precedentes, ou o cumprimento de medidas
condicionantes impostas por órgãos reguladores podem afetar as operações da Companhia e as
sinergias esperadas pelas aquisições. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (“CADE”)
poderá determinar que uma potencial aquisição e/ou associação da Companhia poderá afetar
negativamente as condições de concorrência nos mercados em que a Companhia atua. Nestes
casos, o CADE poderá rejeitar operações que a Companhia vier a realizar ou, ainda, aprová-las
com restrições contrárias aos interesses da Companhia. Qualquer dessas decisões poderá afetar
adversamente os resultados das operações da Companhia e o valor de mercado das ações de sua
emissão. Ainda, uma potencial aquisição e/ou associação da Companhia que envolva a
transferência de controle societário, incorporação, fusão, cisão, transformação e/ou redução do
capital de empresas prestadoras de serviços de telecomunicações, poderá depender também de
prévia aprovação da Agência Nacional de Telecomunicações (“ANATEL”), nos termos da Lei
Federal nº 9.472, de 16 de julho de 1997 (“Lei Geral de Telecomunicações” ou “LGT”), e da
regulamentação vigente da ANATEL, sobretudo a Resolução Anatel nº 101, de 4 de fevereiro de
1999 (“Resolução Anatel nº 101/1999”), a Resolução nº 720, de 10 de fevereiro de 2020
(“Regulamento Geral de Outorgas”) e, ainda, outros os regulamentos específicos de cada serviço
de telecomunicações aplicável, a depender das especificidades do caso concreto. Caso a ANATEL
indefira a aprovação de potencial operação, a estratégia de crescimento e os negócios da
Companhia podem ser prejudicados, o que poderá causar um efeito adverso relevante nos seus
resultados operacionais e na sua capacidade financeira.
Além disso, a Companhia pode não ser capaz de identificar novas oportunidades que sejam
atrativas em razão de condições e preços não atrativos, da atuação de seus principais
concorrentes (inclusive em decorrência de consolidação no setor) e de restrições regulatórias,
entre outros fatores.

17

Adicionalmente, a geração de caixa oriunda de atividades operacionais pode não ser suficiente
para suportar os planos de expansão da Companhia, sendo necessário que a Companhia incorra
em dívidas adicionais ou emita novos valores mobiliários para financiar seu crescimento não
orgânico. Caso a Companhia não seja capaz de obter financiamentos, ou caso venha a obtê-los
em condições desfavoráveis, existe risco de que os planos de negócios e de crescimento
inorgânico da Companhia tenham que ser revisados, afetando adversamente os resultados
operacionais e condições financeiras da Companhia, bem como o valor de mercado das ações de
sua emissão.
Além disso, a Companhia pode não ser capaz de integrar, de forma satisfatória, as operações
decorrentes das aquisições que venham a ocorrer no futuro, o que, consequentemente, prejudicará
eventuais sinergias e os benefícios que poderiam ser gerados por essas aquisições, incluindo o
aumento das receitas da Companhia, ou a redução de custos esperados, gerando, assim, um
impacto negativo nos resultados e no valor de mercado das ações de emissão da Companhia. A
Companhia poderá ter dificuldade com a integração de, por exemplo:
•

outros empregados que não estejam familiarizados com suas operações;

•

novos fornecedores;

•

outros clientes, que poderão optar por migrar para outras companhias do setor;

•

sistemas distintos de informações, processamento de reclamações e armazenamento de
registros; e

•

políticas contábeis, inclusive as que exigem alto grau de discernimento ou complexos
processos de avaliação, como contabilização de ágio na combinação de negócio, ativos
intangíveis e remuneração com base em ações.

Por todas as questões acima mencionadas, a Companhia pode não ser capaz de implementar com
êxito a sua estratégia de aquisições e associações.
Ainda, é importante ressaltar que as novas aquisições realizadas pela Companhia podem sujeita-la
a determinados riscos não vislumbrados, que incluem a possibilidade de:
•

superestimar o valor do negócio objeto de aquisição, especialmente se for considerado que
esses negócios podem não oferecer os resultados previstos e, portanto, os investimentos
podem não oferecer o retorno esperado;

•

passivos e/ou contingências inesperados ou não identificados na diligência conduzida nos
negócios adquiridos;

•

como sucessora dos negócios dessas instituições objeto de aquisição, ser responsabilizada
pelos seus passivos, inclusive aqueles cujos fatos geradores ocorreram antes da transação,
assim como pode estar sujeita aos riscos relacionados aos atos dos administradores anteriores
e sujeita a responsabilizar-se por potenciais passivos dos atos ocorridos antes da transação;

•

celebrar documentos societários nas aquisições que, devido à passagem do tempo, podem
conter termos e condições não compatíveis com os redirecionamentos estratégicos da
Companhia, o que pode resultar em eventuais prejuízos futuros relativos às operações das
empresas;

•

não ter mapeado de forma exaustiva, ou não obter, as autorizações regulatórias necessárias
às operações das companhias adquiridas ou em processo de aquisição, podendo sofrer
sanção administrativa ou pecuniária;
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•

não ter monitorado toda a extensão de riscos relacionados a aderência das empresas em
processo de aquisição ou já adquiridas em relação às regras de integridade corporativa
(compliance, anticorrupção e outras).

Caso haja a materialização dos riscos dispostos acima, a Companhia poderá ser impactada
negativamente do ponto de vista financeiro e reputacional.
Por fim, em razão das aquisições e do crescimento orgânico da Companhia, as demonstrações
financeiras consolidadas e outras informações financeiras incluídas no Formulário de Referência
podem não ser comparáveis às demonstrações ou informações financeiras dos anos fiscais ou
períodos fiscais anteriores, o que pode vir a afetar a capacidade de seus investidores de identificar
tendências futuras e potenciais prospecções negativas.
Na medida que os resultados futuros das aquisições não estiverem em linha com as expectativas
da Companhia, a Companhia pode sofrer um efeito adverso relevante. Para maiores informações
sobre as aquisições realizadas pela Companhia, ver itens “3.3 – Eventos subsequentes às últimas
demonstrações financeiras” e “15.7 – Principais operações societárias” do Formulário de
Referência da Companhia, anexo a este Prospecto a partir da página 615.
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 competimos com concorrentes com grande disponibilidade de recursos financeiros. Caso
nossos concorrentes sejam mais bem-sucedidos na implementação de suas estratégias de
expansão de atividades, isso pode afetar nossa capacidade de concluir novas associações com as
empresas alvo que identificarmos, com impacto adverso sobre nossa estratégia de crescimento.
Adicionalmente, à medida que a consolidação ocorre, ela pode resultar no aumento de
concorrência dentro do mercado da Companhia. A Companhia pode ser incapaz de responder
adequadamente às pressões de preço resultantes da consolidação do mercado, afetando
adversamente o negócio, condição financeira e resultados de operações da Companhia. Esse
cenário também pode envolver a Companhia na atividade de incorporação ou aquisição de outras
companhias em resposta às mudanças no ambiente competitivo, o que pode desviar recursos e
atenção de outras frentes prioritárias dos negócios da Companhia.
A perda de membros da alta administração da Companhia ou sua incapacidade de atrair e
manter pessoal pode ter um efeito adverso relevante sobre as atividades, situação
financeira e resultados operacionais da Companhia.
Não há garantia de que os administradores e empregados qualificados, cujo desempenho está
fortemente relacionado ao sucesso da Companhia, permaneçam no futuro atuando na Companhia,
sendo que nenhuma dessas pessoas está sujeita a contrato de trabalho de longo prazo ou a pacto
de não concorrência.
Além disso, a Companhia não pode garantir que terá sucesso em atrair e manter pessoal
qualificado para integrar a sua alta administração. Dessa forma, a perda de qualquer dos membros
da alta administração da Companhia e a sua incapacidade de contratar profissionais com a mesma
experiência e qualificação, podem causar um efeito adverso nas atividades, situação financeira e
resultados operacionais da Companhia.
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O setor de telecomunicações está sujeito a frequentes mudanças tecnológicas. A
capacidade da Companhia de continuar competitiva depende de sua habilidade de
implementar novas tecnologias o que poderá afetar seus negócios.
Empresas que atuam no setor de telecomunicações devem adaptar-se às rápidas mudanças
tecnológicas. As mudanças tecnológicas podem tornar os equipamentos, serviços e tecnologia da
Companhia, obsoletos ou ineficientes, o que pode afetar sua competitividade e obrigá-la a
aumentar seus investimentos de modo a manter sua competitividade.
Há a expectativa de que a evolução para o 5G e a Internet of Things – IoT traga mudanças
significativas para o setor de telecomunicações, com a criação de novos produtos, serviços e
modelos de negócios e que, ainda, impulsione o surgimento de novas indústrias. É possível que
esta tecnologia seja implantada de forma rápida no mercado a custos acessíveis, gerando uma
concorrência direta a tecnologia de banda larga fixa oferecida pela Companhia.
A pandemia da COVID-19 é inédita e pode produzir impactos voláteis e imprevisíveis sobre
vendas brutas de mercadorias, métricas importantes e os resultados da Companhia.
A Organização Mundial de Saúde (“OMS”) declarou, em 11 de março de 2020, o estado de
pandemia em razão da disseminação global da doença coronavírus (“COVID-19”). Na prática, a
declaração significou o reconhecimento pela OMS de que, desde então, o vírus se disseminou por
diversos continentes com transmissão sustentada entre as pessoas. A declaração da pandemia da
COVID-19 desencadeou severas medidas restritivas por parte de autoridades governamentais no
mundo todo, a fim de tentar controlar o surto, resultando em medidas restritivas relacionadas ao
fluxo de pessoas, incluindo quarentena e lockdown, restrições a viagens e transportes públicos, e
fechamento prolongado de locais de trabalho.
Qualquer surto de uma doença que afete o comportamento das pessoas ou que demande políticas
públicas de restrição à circulação de pessoas e/ou de contato social pode ter um impacto adverso
nos nossos negócios, bem como na economia brasileira. Nesse sentido, surtos de doenças
também podem (i) impossibilitar que os funcionários da Companhia se dirijam às suas instalações
(incluindo por prevenção ou por contaminação em larga escala de seus colaboradores), o que
poderia prejudicaria o regular desenvolvimento dos negócios da Companhia, (ii) impactar
significativamente as operações da Companhia caso os clientes da Companhia tenham sua renda
impactada, percam seus empregos, tenham suas operações interrompidas, encerradas
temporariamente ou sofrerem os efeitos de um agravamento ou uma nova onda de disseminação
da COVID-19.
Os impactos da pandemia da COVID-19, portanto, são severos e generalizados; além disso,
permanecem em constante evolução. Tanto a pandemia quanto as respostas dadas pelos
governos e pelo setor privado já afetaram a economia e os mercados financeiros de uma maneira
generalizada. Desencadeou-se um movimento de desaceleração econômica que não somente vem
negativamente afetando, como pode continuar a afetar, a demanda por nossos produtos. É
impossível prever os efeitos e impactos finais da pandemia da COVID-19, tendo em vista a rápida
evolução da situação.
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Como resultado da pandemia da COVID-19, muitos dos colaboradores da Companhia estão
trabalhando remotamente, e é possível que esse novo formato impacte negativamente a execução
dos planos de negócios e operações comerciais da Companhia. Se, por exemplo, um desastre
natural, uma queda de energia, um problema de conectividade ou qualquer outro evento similar
impactar a capacidade de trabalho remoto dos colaboradores da Companhia, pode ser difícil ou em
certos casos até mesmo impossível manter nossas atividades comerciais por um período
substancial. Além disso, se a pandemia da COVID-19 se mantiver inalterada, é possível que a
Companhia sofra interrupções caso seus colaboradores adoeçam e se encontrem incapazes de
desempenhar suas funções. Também é possível que operações, serviços móveis e de internet
sejam afetados. A ampliação do trabalho remoto também pode resultar em questões referentes ao
direito de privacidade do consumidor, à segurança dos sistemas de TI e a possíveis operações
fraudulentas.
Os efeitos decorrentes dos eventos da pandemia do COVID-19 são contínuos e, portanto, a
Companhia continuará avaliando a evolução dos seus efeitos em suas receitas, ativos, negócios e
perspectivas, incluindo qualquer possível impacto sobre nossa capacidade de continuar operando
seus negócios. Até a data do Formulário de Referência, pudemos observar um aumento no número
de desligamento de clientes (churn) por inadimplência em virtude da deterioração econômica do
país e da diminuição da renda disponível, assim como um aumento de recebíveis duvidosos. Não
obstante, não há informações adicionais disponíveis para que a Companhia pudesse realizar uma
avaliação a respeito do impacto do surto do COVID-19 em seus negócios, além daquelas
apresentadas no Formulário de Referência.
As incertezas em relação à duração das interrupções dos negócios, bem como em relação aos
níveis de disseminação mundial do vírus, provavelmente continuarão a impactar adversamente as
economias nacional e global e produzirão impactos negativos sobre os níveis de gastos dos
consumidores. A extensão total dos impactos da pandemia da COVID-19 nas operações da
Companhia, métricas e desempenho financeiro depende de desenvolvimentos futuros que são
inerentemente incertos e imprevisíveis. Dentre eles, incluem-se a duração e os níveis de
propagação da pandemia da COVID-19 e seu impacto sobre os mercados financeiro e de capitais,
além de quaisquer novas informações que venham a surgir sobre a gravidade do vírus, sua
disseminação para outras regiões e as ações tomadas para contê-lo. Qualquer um desses
resultados pode ter um impacto adverso relevante nos negócios da Companhia, sua condição
financeira, resultados operacionais e capacidade de executar e capitalizar suas estratégias.
Por fim, a Companhia não consiga garantir que outros surtos regionais e/ou globais não
acontecerão. E, caso aconteçam, a Companhia não consegue garantir que será capaz de tomar as
providências necessárias para impedir um impacto negativo em seus negócios de dimensão igual
ou até superior ao impacto provocado pela pandemia do COVID-19, agravando demais riscos aos
quais a Companhia está sujeita.
Dessa forma, dependendo da extensão e duração de todos os efeitos descritos acima em seus
negócios e operações, os custos da Companhia podem aumentar, incluindo custos para tratar da
saúde e segurança de seus colaboradores e sua capacidade de obter certos equipamentos,
suprimentos ou serviços podem ser restringidos, o que poderá impactar de forma adversa as
operações da Companhia.
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IDENTIFICAÇÃO DOS ADMINISTRADORES, COORDENADORES DA OFERTA,
CONSULTORES E DOS AUDITORES INDEPENDENTES
Companhia
TRIPLE PLAY BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A.
Rua Bandeira Paulista, 726, 19º andar, conjunto 191, Itaim Bibi,
CEP 04532-002, São Paulo, SP
At.: Sr. Karlis Kruklis
Tel.: +55 (19) 99645 3259
ri.conexaofibra.com.br
Coordenadores da Oferta
Coordenador Líder
Banco Itaú BBA S.A.
Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500 – 1º, 2º, 3º
(parte), 4º e 5º andares
CEP 04538-132, São Paulo, SP
At.: Sra. Renata Dominguez
Tel.: +55 (11) 3708-8876
www.itau.com.br/itaubba-pt
UBS BRASIL CORRETORA DE CÂMBIO,
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Av. Brigadeiro de Faria Lima, nº 4.440 – 7º andar
/ parte
CEP 04538-132, São Paulo, SP
At.: Sr. Billy McArthur
Tel.: +1 (212) 713-8758
www.ubs.com

Bank of America Merrill Lynch Banco
Múltiplo S.A.
Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.400 – 12º andar
CEP 04538-132, São Paulo, SP
At.: Sr. Bruno Saraiva
Tel.: +55 (11) 2188-4298
www.bofaml.com
BANCO BRADESCO BBI S.A.
Av. Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.309 –
10º andar
CEP 04543-011, São Paulo, SP
At.: Sr. Glenn Mallett
Tel.: +55 (11) 2169-4672
www.bradescobbi.com.br

Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de
Câmbio, Títulos E Valores Mobiliários S.A.
Avenida Paulista, nº 1.111, 14º andar (parte),
01311-920, São Paulo, SP
At.: Sr. Marcelo Millen
Tel.: +55 4009-2073
https://corporateportal.brazil.citibank.com
Consultores Legais Locais da Companhia e
dos Acionistas Vendedores

Consultores Legais Externos da Companhia
e dos Acionistas Vendedores

Lefosse Advogados
Rua Tabapuã, nº 1.227 - 14º andar
CEP 04533-014, São Paulo, SP
At.: Luiz Octavio Lopes / Jana Araujo
Tel.: +55 (11) 3024-6100
www.lefosse.com

Hogan Lovells US LLP
390 Madison Avenue
Nova York, NY, 10017, Estados Unidos
At.: Isabel Costa Carvalho / Sina Hekmat
Tel.: +55 (11) 3074-3610
www.hoganlovells.com
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Consultores Legais Locais dos
Coordenadores da Oferta

Consultores Legais Externos dos
Coordenadores da Oferta

Stocche Forbes Advogados
Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 4.100 - 10º andar
CEP 04538-132, São Paulo, SP
At.: Sr. Henrique Filizzola
Tel.: +55 (11) 3755-5400
www.stoccheforbes.com.br

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton
Consultores em Direito Estrangeiro
Rua Professor Atílio Innocenti, nº 165, 14º andar,
CEP 04538-000, São Paulo, SP
At.: Sr. Jonathan Mendes de Oliveira
Tel.: +55 (11) 2196-7204
www.clearygottlieb.com

Auditores Independentes da Companhia
KPMG Auditores Independentes
Av. Desembargador Moreira, 1300
10º andar – Sala 1001
CEP 04711-904, Fortaleza, CE
At.: Sr. Marcelo Gonçalves
Tel.: +55 (85) 3457-9505
www.kpmg.com.br
Declaração de Veracidade das Informações
A Companhia, os Acionistas Vendedores e o Coordenador Líder prestaram declarações de
veracidade das informações, nos termos do artigo 56 da Instrução CVM 400, as quais encontramse anexas a este Prospecto a partir da página 163.
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SUMÁRIO DA OFERTA
O presente sumário não contém todas as informações que o potencial investidor deve considerar
antes de investir nas Ações. O potencial investidor deve ler cuidadosa e atentamente todo este
Prospecto, principalmente as informações contidas nas seções “Sumário da Companhia – Principais
Fatores de Risco da Companhia” e “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações” nas páginas
17 e 89, respectivamente, deste Prospecto e na seção “4. Fatores de Risco” do Formulário de
Referência da Companhia, anexo a este Prospecto, e nas demonstrações financeiras, informações
trimestrais e respectivas notas explicativas, anexas a este Prospecto, para melhor compreensão das
atividades da Companhia e da Oferta, antes de tomar a decisão de investir nas Ações.
Ações

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

Ações Adicionais

Nos termos do artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400,
até a data da disponibilização do Anúncio de Início, a
quantidade total de Ações inicialmente ofertada (sem
considerar as Ações Suplementares, conforme abaixo
definido) poderá, a critério da Companhia e dos Acionistas
Vendedores, em comum acordo com os Coordenadores da
Oferta, ser acrescida em até 20% (vinte por cento) do total de
Ações inicialmente ofertado, ou seja, em até 18.659.576,00
(dezoito milhões, seicentas e cinquenta e nove mil e
quinhentas e setenta e seis) Ações, sendo todas 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”).

Ações Suplementares

Nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade
total de Ações inicialmente ofertada (sem considerar as Ações
Adicionais) poderá ser acrescida de um lote suplementar em
percentual equivalente a até 15% (quinze por cento) do total
de Ações inicialmente ofertado, ou seja, em até 13.994.682,00
(treze milhões, novecentas e noventa e quatro mil e
seiscentas e oitenta e duas) Ações, sendo todas ações
ordinárias de emissão da Companhia e de titularidade do
ALAOF FIP, nas mesmas condições e pelo mesmo preço das
Ações inicialmente ofertadas, conforme opção a ser outorgada
pelo ALAOF FIP ao Agente Estabilizador, nos termos do
Contrato de Colocação, as quais serão destinadas,
exclusivamente, para prestação de serviços de estabilização
do preço das Ações.
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Ações em Circulação no
Mercado após a Oferta
(Free Float)

Antes da realização da Oferta não existiam ações ordinárias de
emissão da Companhia em circulação no mercado, sendo
totalmente detidas pelos controladores e administradores da
Companhia. Após a realização da Oferta, sem considerar a
colocação das Ações Adicionais e das Ações Suplementares,
estima-se que, aproximadamente, 93.297.884 ações de emissão
da Companhia, representativas de 55,91% de seu capital social,
estarão em circulação no mercado (considera-se “ações em
circulação” todas as ações da Companhia, com exceção das de
titularidade do controlador, das pessoas a ele vinculadas, dos
administradores da Companhia e das ações mantidas em
tesouraria). Considerando a colocação das Ações Adicionais e das
Ações Suplementares, estima-se que, aproximadamente,
125.952.142 ações de emissão da Companhia, representativas de
75,47% do seu capital social, estarão em circulação no mercado.
Para mais informações, veja seção “Informações sobre a Oferta –
Composição do Capital Social” na página 40 deste Prospecto.

Agente Estabilizador

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

Agentes de Colocação
Internacional

Itau BBA USA Securities, Inc., BofA Securities, Inc., Bradesco
Securities, Inc. e UBS Securities, LLC, considerados
em conjunto.

Anuências Prévias

Na data de disponibilização deste Prospecto, a Companhia
aguarda as anuências prévias do IFC, IDB e do Itaú Unibanco, nos
termos de determinados instrumentos financeiros celebrados pela
Companhia com tais instituições, para que a realização da Oferta
não configure evento de inadimplemento ou pré-pagamento
relacionados a (i) eventual alteração de controle da Companhia
e/ou (ii) potencial violação de restrições à aquisição de ações de
emissão da Companhia por pessoas sujeitas a determinadas
restrições estabelecidas nos respectivos contratos (por exemplo,
pessoas com problemas de integridade ou que estejam sujeitas a
determinadas
sanções,
conforme
definido
em
cada
contrato). Assim, para fins de continuidade do pedido de registro
da Oferta perante a CVM, a Companhia e os Acionistas
Vendedores se comprometeram a apresentar aos Coordenadores
da Oferta, até 1 (um) dia útil antes da data prevista para fixação do
Preço por Ação, manifestações expressas do IFC, do IDB e do Itaú
Unibanco anuindo com eventual alteração do controle da
Companhia e com eventual aquisição de ações de emissão da
Companhia por pessoas sujeitas a determinadas restrições
estabelecidas nos respectivos contratos, como consequência da
realização da Oferta, não acarretando, portanto, na caracterização
de um descumprimento contratual e, consequentemente, evento
de vencimento antecipado dos instrumentos financeiros
celebrados pela Companhia com o IFC, o IDB e o Itaú Unibanco.
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CASO
AS
ANUÊNCIAS
PRÉVIAS
NÃO
SEJAM
APRESENTADAS CONFORME ACIMA DISPOSTO, A
OFERTA NÃO SERÁ REALIZADA E TODOS OS PEDIDOS DE
RESERVA E TODAS AS INTENÇÕES DE INVESTIMENTO
SERÃO AUTOMATICAMENTE CANCELADOS. PARA MAIS
INFORMAÇÕES VEJA O FATOR DE RISCO “A
CONTINUIDADE DO PEDIDO DE REGISTRO DA OFERTA
ESTÁ SUJEITA À APRESENTAÇÃO DAS ANUÊNCIAS
PRÉVIAS QUANTO À POTENCIAL ALTERAÇÃO DE
CONTROLE DA COMPANHIA E/OU À EVENTUAL
AQUISIÇÃO DE AÇÕES DE EMISSÃO DA COMPANHIA POR
PESSOAS SUJEITAS A DETERMINADAS RESTRIÇÕES,
COMO CONSEQUÊNCIA DA REALIZAÇÃO DA OFERTA.”
CONSTANTE DA SEÇÃO “FATORES DE RISCO – RISCOS
RELACIONADOS À OFERTA E ÀS AÇÕES” NA PÁGINA 91
DESTE PROSPECTO PRELIMINAR.
Anúncio de Encerramento

Anúncio de Encerramento da Oferta Pública de Distribuição
Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da
Triple Play Brasil Participações S.A., a ser disponibilizado pela
Companhia e pelas Instituições Participantes da Oferta após a
distribuição das Ações, em até seis meses contados da data
de divulgação do Anúncio de Início, na forma do artigo 29 e
anexo V da Instrução CVM 400, disponibilizado nos endereços
indicados na seção “Disponibilização de Avisos e Anúncios da
Oferta” na página 68 deste Prospecto, informando o resultado
final da Oferta.

Anúncio de Início

Anúncio de Início da Oferta Pública de Distribuição Primária e
Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Triple Play
Brasil Participações S.A., a ser divulgado pela Companhia e
pelas Instituições Participante Oferta, a ser divulgado na forma
do Artigo 52 e Anexo IV da Instrução CVM 400, disponibilizado
nos endereços indicados na seção “Disponibilização de Avisos
e Anúncios da Oferta” na página 68 deste Prospecto,
informando acerca do início do Prazo de Distribuição.

Anúncio de Retificação

Anúncio a ser imediatamente divulgado, nos termos dispostos
no artigo 27 da Instrução CVM 400, na hipótese de ser
verificada divergência relevante entre as informações
constantes neste Prospecto Preliminar e no Prospecto
Definitivo, que altere substancialmente o risco assumido pelo
investidor quando da sua decisão de investimento e que
ocasione eventual suspensão, cancelamento, revogação ou
modificação da Oferta, disponibilizados nos endereços
indicados na seção “Disponibilização de Avisos e Anúncios da
Oferta” na página 68 deste Prospecto.
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Aprovações Societárias

A submissão do registro de companhia aberta categoria “A” e
do pedido de admissão à negociação e listagem da
Companhia no segmento de Novo Mercado da B3, a
realização da Oferta Primária pela Companhia, e a reforma do
Estatuto Social da Companhia, de forma a adequá-lo às
disposições do Regulamento do Novo Mercado, foram
aprovados em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da
Companhia realizada em 13 de agosto de 2020, cuja ata será
submetida a arquivamento perante a JUCESP, e será
publicada no jornal “Folha de São Paulo” e no DOESP.
A fixação e justificativa do preço de emissão das ações
ordinárias de emissão da Companhia, e por extensão, do
Preço por Ação e a aprovação e homologação do aumento do
capital social da Companhia serão aprovados em Reunião do
Conselho de Administração da Companhia a ser realizada
entre a conclusão do Procedimento de Bookbuilding e antes
da disponibilização do Anúncio de Início, cuja ata será
devidamente registrada na JUCESP, e será publicada no
jornal “Folha de São Paulo” e no DOESP.
A alienação das ações de emissão da Companhia e de
titularidade da ALAOF FIP no âmbito da Oferta Secundária foi
aprovada em reunião do Comitê de Investimentos da ALAOF
FIP realizada em 14 de agosto de 2020. Exceto pelas
aprovações acima mencionadas, não será necessária qualquer
aprovação societária dos demais Acionistas Vendedores para
realização da Oferta Secundária, incluindo a venda das Ações
Suplementares, e a fixação do Preço por Ação.

Atividade de Estabilização

O Agente Estabilizador, por intermédio da Corretora, após
notificação aos demais Coordenadores da Oferta, poderá, a
seu exclusivo critério, realizar operações bursáteis visando à
estabilização do preço das ações ordinárias de emissão da
Companhia na B3, dentro de até 30 (trinta) dias corridos
contados do primeiro dia útil seguinte à data de início da
negociação das Ações na B3, inclusive, observadas as
disposições legais aplicáveis e o disposto no Contrato de
Estabilização, o qual será previamente submetido à análise e
aprovação da CVM e da B3, nos termos do artigo 23,
parágrafo 3º, da Instrução CVM 400 e do item II da
Deliberação CVM nº 476, de 25 de janeiro de 2005, antes da
divulgação do Anúncio de Início.
Não existe obrigação por parte do Agente Estabilizador de
realizar operações bursáteis e, uma vez iniciadas, tais
operações poderão ser descontinuadas e retomadas a
qualquer momento, observadas as disposições do Contrato de
Estabilização. Assim, o Agente Estabilizador e a Corretora
poderão escolher livremente as datas em que realizarão as
operações de compra e venda das Ações 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.
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Aviso ao Mercado

Aviso ao Mercado da Oferta Pública de Distribuição Primária e
Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Triple Play Brasil
Participações S.A., disponibilizado nesta data e a ser novamente
divulgado em 25 de setembro de 2020 pela Companhia e pelas
Instituições Participantes da Oferta, com a identificação das
Instituições Consorciadas que aderiram à Oferta e informando
acerca de determinados termos e condições da Oferta, incluindo
os relacionados ao recebimento de Pedidos de Reserva, em
conformidade com o artigo 53 da Instrução CVM 400, nos
endereços indicados na seção “Disponibilização de Avisos e
Anúncios da Oferta” na página 68 deste Prospecto.

Capital Social

Na data deste Prospecto, o capital social da Companhia é de
R$364.219.133,05 (trezentos e sessenta e quatro milhões,
duzentos e dezenove mil, cento e trinta e três reais e cinco
centavos), totalmente subscrito e integralizado, representado
por 126.882.015 (cento e vinte e seis milhões, oitocentas e
oitenta e duas mil e quinze) ações ordinárias, nominativas,
escriturais e sem valor nominal.

Contrato de Colocação

Instrumento Particular de Contrato de Coordenação,
Colocação e Garantia Firme de Liquidação da Oferta Pública
de Ações Ordinárias de Emissão da Triple Play Brasil
Participações S.A., celebrado pela Companhia, pelos
Acionistas Vendedores, pelos Coordenadores da Oferta e pela
B3, na qualidade de interveniente anuente.

Contrato de Colocação
Internacional

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

Contrato de Empréstimo

Contrato de Empréstimo de Ações de Emissão da Triple Play
Brasil Participações S.A., celebrado entre Alaof FIP, na
qualidade de doadoro Agente Estabilizador, na qualidade de
tomador e a Corretora.

Contrato de Estabilização

Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços de
Estabilização de Preço de Ações da Triple Play Brasil
Participações S.A., celebrado entre o ALAOF FIP, o Agente
Estabilizador, a Corretora e os demais Coordenadores da
Oferta, estes últimos na qualidade de intervenientes anuentes,
que rege os procedimentos para a realização de operações de
estabilização de preços das Ações de emissão da Companhia
no mercado brasileiro pelo Agente Estabilizador, o qual foi
devidamente submetido à análise e aprovação da B3 e da
CVM, nos termos do artigo 23, parágrafo 3º, da Instrução
CVM 400 e do item II da Deliberação CVM nº 476, de 25 de
janeiro de 2005.

Contrato de Participação no
Novo Mercado

Contrato de Participação no Novo Mercado de Governança
Corporativa a ser celebrado entre a Companhia e a B3, o qual
entrará em vigor na data de divulgação do Anúncio de Início.
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Contrato de Prestação de
Serviços

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

Coordenadores da Oferta

O Coordenador Líder, o Bank of America, o Bradesco BBI e o
UBS, considerados em conjunto.

Corretora

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

Cronograma Estimado da Oferta Veja a seção “Informações sobre a Oferta – Cronograma
Estimado da Oferta” na página 51 deste Prospecto.
Data de Liquidação

Data da liquidação física e financeira da Oferta que deverá ser
realizada dentro do prazo de até 2 (dois) dias úteis, contados
da data de divulgação do Anúncio de Início.

Data de Liquidação das Ações
Suplementares

Data da liquidação física e financeira das Ações
Suplementares, que ocorrerá no prazo de até 2 (dois) dias
úteis contados da(s) respectiva(s) data(s) de exercício da
Opção de Lote Suplementar.

Destinação dos Recursos

A Companhia pretende utilizar os recursos líquidos
provenientes da Oferta Primária para (i) potenciais aquisições
de empresas e crescimento orgânico da Companhia e
(ii) capital de giro.

Direitos, Vantagens e Restrições As Ações (considerando as Ações Adicionais e as Ações
das Ações
Suplementares) conferirão aos seus titulares os mesmos
direitos, vantagens e restrições conferidos às demais ações
ordinárias de emissão da Companhia, nos termos previstos no
seu Estatuto Social, anexo a este Prospecto, e na Lei das
Sociedades por Ações, conforme descritos a partir da
página 3 deste Prospecto e na seção “18.Valores Mobiliários”
do Formulário de Referência, anexo a este Prospecto.
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Distribuição Parcial

Não será admitida distribuição parcial no âmbito da Oferta,
conforme faculdade prevista nos artigos 30 e 31 da Instrução
CVM 400. Assim, caso não haja demanda para a subscrição
da totalidade das Ações inicialmente ofertadas (sem
considerar as Ações Adicionais e as Ações Suplementares)
por parte dos Investidores Não Institucionais e dos
Investidores Institucionais até a data da conclusão do
Procedimento de Bookbuilding, nos termos do Contrato de
Colocação, a Oferta será cancelada, sendo todos os Pedidos
de Reserva e intenções de investimento automaticamente
cancelados. Neste caso, os valores eventualmente
depositados pelos Investidores Não Institucionais serão
devolvidos, sem qualquer remuneração, juros ou correção
monetária, sem reembolso de custos e com dedução, caso
incidentes, de quaisquer tributos eventualmente aplicáveis
sobre os valores pagos, inclusive, em função do IOF/Câmbio e
quaisquer outros tributos que venham a ser criados, incluindo
aqueles com alíquota atual equivalente a zero que tenham sua
alíquota majorada, no prazo máximo de 3 (três) Dias Úteis,
contados da data de disponibilização do comunicado de
cancelamento da Oferta. Para mais informações, veja a seção
“Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – Na
medida em que não será admitida distribuição parcial no
âmbito da Oferta, conforme faculdade prevista nos artigos 30
e 31 da Instrução CVM 400, é possível que a Oferta venha a
ser cancelada caso não haja investidores suficientes
interessados em subscrever a totalidade das Ações no âmbito
da Oferta”, na página 93 deste Prospecto.

Evento de Fixação do Preço em
Valor Inferior à Faixa Indicativa

Fixação do Preço por Ação abaixo de 20% do preço
inicialmente indicado, considerando um preço por Ação que
seja o resultado da aplicação de 20% sob o valor máximo da
Faixa Indicativa, sendo que o valor resultante desta aplicação
de 20% deverá ser descontado do valor mínimo da Faixa
Indicativa, nos termos do artigo 4º do Anexo II do Código
ANBIMA e do item 21 do Ofício-Circular CVM/SRE, hipótese em
que os Investidores Não Institucionais poderão desistir dos seus
respectivos Pedidos de Reserva. Veja a seção “Fatores de
Risco Relacionados à Oferta e às Ações – A fixação do Preço
por Ação em valor inferior à Faixa Indicativa possibilitará a
desistência dos Investidores Não Institucionais, o que poderá
reduzir a capacidade da Companhia de alcançar dispersão
acionária na Oferta”, na página 92 deste Prospecto.

Faixa Indicativa

A faixa indicativa do Preço por Ação apresentada na capa
deste Prospecto, a ser fixada após a apuração do resultado do
Procedimento de Bookbuilding. Estima-se que o Preço por
Ação estará situado entre R$12,50 e R$15,50, podendo, no
entanto, ser fixado acima ou abaixo dessa faixa indicativa.
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Fatores de Risco

Para uma descrição de certos fatores de risco relacionados à
subscrição/aquisição das Ações que devem ser considerados
na tomada da decisão de investimento, os investidores devem
ler as seções “Sumário da Companhia – Principais Fatores de
Risco da Companhia” e “Fatores de Risco Relacionados à
Oferta e às Ações”, a partir das páginas 17 e 89 deste
Prospecto, respectivamente, bem como os Fatores de Risco
descritos no item “4. Fatores de Risco” do Formulário de
Referência anexo a este Prospecto.

Formador de Mercado

Em conformidade com o disposto no Código ANBIMA, os
Coordenadores da Oferta recomendaram à Companhia e aos
Acionistas Vendedores a contratação de instituição para
desenvolver atividades de formador de mercado, nos termos
da Instrução da CVM nº 384, de 17 de março de 2003, para a
realização de operações destinadas a fomentar a liquidez das
ações ordinárias emitidas pela Companhia no mercado
secundário, no entanto, não houve contratação de formador
de mercado.

Garantia Firme de Liquidação

A garantia firme de liquidação consiste na obrigação individual e
não solidária dos Coordenadores da Oferta, observado o
disposto no Contrato de Colocação, de integralizar/liquidar
financeiramente as Ações (considerando as Ações Adicionais,
mas sem considerar as Ações Suplementares) que tenham sido
subscritas/adquiridas, porém não integralizadas/liquidadas, no
Brasil, pelos seus respectivos investidores na Data de
Liquidação, na proporção e até o limite individual de garantia
firme de liquidação prestada por cada um dos Coordenadores da
Oferta, nos termos do Contrato de Colocação (“Garantia Firme de
Liquidação”). A Garantia Firme de Liquidação é vinculante a partir
do momento em que for concluído o Procedimento de
Bookbuilding, concedidos os registros da Oferta pela CVM,
assinado o Contrato de Colocação e o Contrato de Colocação
Internacional, disponibilizado o Prospecto Definitivo e
disponibilizado o Anúncio de Início.
Caso as Ações (considerando as Ações Adicionais, mas sem
considerar as Ações Suplementares) objeto de Garantia Firme de
Liquidação efetivamente subscritas/adquiridas por investidores
não sejam totalmente integralizadas/liquidadas por estes até a
Data de Liquidação, cada Coordenador da Oferta, observado o
disposto no Contrato de Colocação, integralizará/liquidará, na
Data de Liquidação, pelo Preço por Ação, na proporção e até o
limite individual da Garantia Firme de Liquidação prestada por
cada um dos Coordenadores da Oferta, de forma individual e não
solidária, a totalidade do saldo resultante da diferença entre (i) o
número de Ações (considerando as Ações Adicionais, mas sem
considerar as Ações Suplementares) objeto da Garantia Firme de
Liquidação prestada pelos Coordenadores da Oferta, nos termos
do Contrato de Colocação e multiplicado pelo Preço por Ação; e
(ii) o número de Ações (considerando as Ações Adicionais, mas
sem considerar as Ações Suplementares) objeto da Garantia
Firme de Liquidação efetivamente subscritas/adquiridas, no
Brasil, por investidores e por esses integralizadas/liquidadas no
mercado, multiplicado pelo Preço por Ação.
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Para os fins do disposto no item 5 do Anexo VI da Instrução
CVM 400, em caso de exercício da Garantia Firme de
Liquidação, caso os Coordenadores da Oferta, por si ou por
suas afiliadas, nos termos do Contrato de Colocação, tenham
interesse em vender tais Ações antes da disponibilização do
Anúncio de Encerramento, o preço de venda dessas Ações
será o preço de mercado das Ações, limitado ao Preço por
Ação, sendo certo, entretanto, que as operações realizadas
em decorrência das atividades de estabilização não estarão
sujeitas a tais limites.
Inadequação da Oferta

O investimento nas Ações representa um investimento de
risco, pois é um investimento em renda variável e, assim, os
investidores que pretendam investir nas Ações estão sujeitos
a perdas patrimoniais e riscos, inclusive aqueles relacionados
às Ações, à Companhia, ao setor em que atua, aos seus
acionistas e ao ambiente macroeconômico do Brasil, descritos
neste Prospecto e no Formulário de Referência anexo a este
Prospecto, e que devem ser cuidadosamente considerados
antes da tomada de decisão de investimento. O investimento
em Ações não é, portanto, adequado a investidores avessos
aos riscos relacionados à volatilidade do mercado de capitais.
Ainda assim, não há qualquer classe ou categoria de
investidor que esteja proibida por lei de subscrever Ações ou
com relação à qual o investimento em Ações seria, no
entendimento da Companhia e dos Coordenadores da Oferta,
inadequado. Os investidores devem ler atentamente as
seções deste Prospecto e do Formulário de Referência anexo
a este Prospecto que tratam sobre “Fatores de Risco
Relacionados à Oferta e às Ações”.

Instituições Consorciadas

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

Instituições Participantes da
Oferta

Coordenadores da Oferta e as Instituições Consorciadas,
considerados em conjunto.
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Instrumentos de Lock-up

A Companhia, seus administradores e os Acionistas
Vendedores se comprometerão, perante os Coordenadores da
Oferta e os Agentes de Colocação Internacional, a celebrar
acordos de restrição à venda de Ações, por meio dos quais,
observadas as exceções previstas no Contrato de Colocação
Internacional, concordarão, por um período de 180 (cento e
oitenta) dias contados da data de disponibilização do Anúncio
de Início, em 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: (i) emitir, oferecer,
vender, contratar a venda, empenhar, emprestar, dar em
garantia, conceder qualquer opção de compra, realizar
qualquer venda a descoberto ou de qualquer outra forma
onerar, dispor, conceder quaisquer direitos, arquivar ou fazer
com que seja arquivada qualquer declaração de registro nos
termos do Securities Act ou da legislação Brasileira, em todos
os casos com relação às Ações ou aos valores mobiliários
sujeitos ao lock-up; (ii) celebrar qualquer contrato de swap ou
qualquer acordo que transfira para outro, no todo ou em parte,
qualquer um dos direitos econômicos decorrentes das Ações
ou quaisquer valores mobiliários conversíveis em, exercíveis
ou trocáveis por ações ordinárias, warrants, quaisquer outros
direitos de compra de ações ordinárias ou, ainda, qualquer
transação liquidada por meio da entrega de ações ordinárias
ou outros títulos, em dinheiro ou de outra forma; (iii) divulgar
publicamente a intenção de efetuar qualquer operação
especificada nos itens (i) ou (ii) acima; ou (iv) engajar em
qualquer operação de hedge ou outra transação que que teria
um efeito de emissão de novas ações ou disposição das
ações da Companhia por outra pessoa que não a Companhia,
incluindo, sem limitação, qualquer opção put ou call ou
qualquer venda a descoberto, venda ou concessão de
qualquer direito com relação a qualquer ação ordinária da
Companhia ou qualquer valor mobiliário que inclua, se
relacione ou derive qualquer parte significativa de seu valor
das ações ordinárias de emissão da Companhia sem
consentimento prévio por escrito dos Coordenadores da
Oferta, exceto por: (a) outorga pela Companhia de opções nos
termos do aprovado Plano de Opção de Compra de Ações
vigente, conforme descrito no Formulário de Referência da
Companhia, e emissões de ações ordinárias pelo exercício de
tais opções, desde que os adquirente de quaisquer ações
ordinárias emitidas de acordo com esta subseção (a) estejam
sujeitos aos termos e condições dos Instrumentos de Lock-Up
(b) doações de boa-fé, desde que, antes de tal transação, o
respectivo adquirente se comprometa por escrito a respeitar
os termos do Instrumento de Lock-up e confirme que, desde a
data de celebração do Instrumento de Lock-up, esteve em
conformidade com o respectivo Instrumento de Lock-up,
(c) transferências a um trust em benefício direto ou indireto do
próprio signatário do respectivo Instrumento de Lock-up e/ou
de familiares imediatos do mesmo, desde que, antes de tal
transação, o respectivo adquirente se comprometa por escrito
a respeitar os termos do Instrumento de Lock-up e confirme
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que, desde a data de celebração do Instrumento de Lock-up,
esteve em conformidade com o respectivo Instrumento de
Lock-up, (d) qualquer de suas afiliadas, desde que, antes de
tal transação, o respectivo adquirente se comprometa por
escrito a respeitar os termos do Instrumento de Lock-up e
confirme que, desde a data de celebração do Instrumento de
Lock-up, esteve em conformidade com o respectivo
Instrumento de Lock-up, (e) transferências realizadas para fins
de empréstimo de ações pelo signatário do Instrumento de
Lock-up para um Coordenador da Oferta, de um determinado
número de ações para fins de realização das atividades de
estabilização do preço das Ações, nos termos do Contrato de
Colocação e do Contrato de Estabilização, (f) no caso do
Lock-up a ser firmado pela ALAOF FIP, transferências de
ações ordinárias para qualquer diretor, conselheiro ou
empregado da Companhia, mediante o exercício por qualquer
diretor, conselheiro ou empregado de qualquer opções nos
termos do aprovado Plano de Opção de Compra de Ações
vigente, conforme descrito no Formulário de Referência da
Companhia, desde que os adquirentes de quaisquer ações
ordinárias emitidas de acordo com esta subseção (f) estejam
sujeitos aos termos e condições dos Instrumentos de Lock-Up,
e (g) transferências de ações ordinárias para quaisquer
Acionistas Vendedores que sejam signatários do Instrumento
de Lock-Up, desde que os adquirentes de quaisquer ações
ordinárias emitidas de acordo com esta subseção (g) estejam
sujeitos aos termos e condições dos Instrumentos de Lock-Up.
Investidores Estrangeiros

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

Investidores Institucionais

Os Investidores Institucionais Locais e os Investidores
Estrangeiros, quando referidos em conjunto, inexistindo, em
qualquer dos casos, valores mínimos e máximos de
investimento.
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Investidores Institucionais
Locais

Investidores pessoas físicas e jurídicas e clubes de
investimento registrados na B3, em qualquer caso, residentes,
domiciliados ou com sede no Brasil, nos termos da
regulamentação em vigor, em qualquer caso, que não sejam
considerados Investidores Não Institucionais, além de fundos
de
investimentos,
fundos
de
pensão,
entidades
administradoras de recursos de terceiros registradas na CVM,
entidades autorizadas a funcionar pelo Banco Central,
condomínios destinados à aplicação em carteira de títulos e
valores mobiliários registrados na CVM e/ou na B3,
seguradoras, entidades abertas e fechadas de previdência
complementar e de capitalização, investidores qualificados e
profissionais nos termos da regulamentação da CVM e da
Instrução CVM 539, em todos os casos, residentes e
domiciliados ou com sede no Brasil.

Investidores Não Institucionais

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

Negociação na B3

A partir do dia útil seguinte à data de divulgação do Anúncio
de Início, as Ações serão negociadas no Novo Mercado, sob o
código “CONX3”.

Oferta

Oferta Primária e Oferta Secundária, considerados em conjunto.

Oferta Primária

A distribuição pública primária de, inicialmente, 40.000.000
(quarenta milhões) Ações a serem emitidas pela Companhia,
realizada no Brasil em mercado de balcão não organizado, em
conformidade com a Instrução CVM 400, por intermédio das
Instituições Participantes da Oferta, incluindo esforços de
colocação de Ações no exterior, a serem realizados pelos
Agentes de Colocação Internacional para Investidores
Estrangeiros que invistam no Brasil em conformidade com os
mecanismos de investimento regulamentados pelo CMN, pelo
Banco Central e/ou pela CVM.

Oferta Secundária

A distribuição pública secundária de, inicialmente, 53.297.884
(cinquenta e três milhões, duzentas e noventa e sete mil,
oitocentas e oitenta e quatro) Ações de emissão da Companhia
e titularidade dos Acionistas Vendedores, realizada no Brasil
em mercado de balcão não organizado, em conformidade com
a Instrução CVM 400, por intermédio das Instituições
Participantes da Oferta, incluindo esforços de colocação de
Ações no exterior, a serem realizados pelos Agentes de
Colocação Internacional para Investidores Estrangeiros que
invistam no Brasil em conformidade com os mecanismos de
investimento regulamentados pelo CMN, pelo Banco Central
e/ou pela CVM.
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Oferta Não Institucional

Distribuição pública de Ações, no âmbito da Oferta,
direcionada aos Investidores Não Institucionais, sendo
observado o Percentual Mínimo da Oferta Não Institucional, a
ser realizada pelas Instituições Consorciadas.

Oferta Institucional

Distribuição pública de Ações, no âmbito da Oferta,
direcionada a Investidores Institucionais, a ser realizada pelos
Coordenadores da Oferta e pelos Agentes de Colocação
Internacional.

Offering Memoranda

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

Opção de Ações Suplementares

Opção outorgada no Contrato de Colocação pelo ALAOF FIP
ao Agente Estabilizador, nos termos do artigo 24 da Instrução
CVM 400, para colocação das Ações Suplementares, nas
mesmas condições e preço das Ações incialmente ofertadas,
exclusivamente em função da prestação dos serviços de
estabilização de preço das Ações e nos termos dos
normativos aplicáveis, em especial, a Instrução CVM 400.

Pedido de Reserva

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

Percentual Mínimo da Oferta
Não Institucional

Montante mínimo de 10% (dez por cento) do total das Ações
(considerando as Ações Adicionais, mas sem considerar as
Ações Suplementares) a ser destinado aos Investidores Não
Institucionais.

Período de Colocação

Prazo de até 2 (dois) dias úteis, contados a partir da data de
disponibilização do Anúncio de Início, que se iniciará em 15 de
outubro de 2020 e se encerrará em 19 de outubro de 2020,
para efetuar a colocação das Ações.

Período de Reserva

Período compreendido entre 25 de setembro de 2020,
inclusive, e 13 de outubro de 2020, inclusive, para formulação
de Pedido de Reserva pelos Investidores Não Institucionais.

Período de Reserva para
Pessoas Vinculadas

Período compreendido entre 25 de setembro de 2020,
inclusive, e 02 de outubro de 2020, inclusive, data esta que
antecederá em pelo menos 7 (sete) Dias Úteis a conclusão do
Procedimento de Bookbuilding, destinado à formulação de
Pedido de Reserva pelos Investidores Não Institucionais que
sejam considerados Pessoas Vinculadas.
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Pessoas Vinculadas

Investidores que sejam, nos termos do artigo 55 da Instrução
CVM 400 e do artigo 1º, inciso VI, da Instrução da CVM 505:
(i) controladores e/ou administradores da Companhia, pessoa
física ou jurídica, e/ou dos Acionistas Vendedores 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) empregados, operadores e
demais prepostos das Instituições Participantes da Oferta e/ou
dos Agentes de Colocação Internacional diretamente
envolvidos na estruturação da Oferta; (iv) agentes autônomos
que prestem serviços às Instituições Participantes da Oferta
e/ou aos Agentes de Colocação Internacional, desde que
diretamente envolvidos na Oferta; (v) demais profissionais que
mantenham, com as Instituições Participantes da Oferta e/ou
os Agentes de Colocação Internacional, contrato de prestação
de serviços diretamente relacionados à atividade de
intermediação ou de suporte operacional no âmbito da Oferta;
(vi) sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelas
Instituições Participantes da Oferta e/ou pelos Agentes de
Colocação Internacional, desde que diretamente envolvidos na
Oferta; (vii) sociedades controladas, direta ou indiretamente,
por pessoas físicas ou jurídicas vinculadas às Instituições
Participantes da Oferta e/ou aos Agentes de Colocação
Internacional, ou por pessoas a eles vinculadas, desde que
diretamente envolvidos na Oferta; (viii) cônjuges ou
companheiros, ascendentes, filhos menores e colaterais até o
2º grau das pessoas mencionadas nos itens (i) 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

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

Preço por Ação

No contexto da Oferta, estima-se que o Preço por Ação estará
situado na Faixa Indicativa. O Preço por Ação será fixado
após a realização do Procedimento de Bookbuilding, e terá
como parâmetro as indicações de interesse em função da
qualidade e quantidade de demanda (por volume e preço) por
Ação coletada junto a Investidores Institucionais durante o
Procedimento de Bookbuilding. A escolha do critério de
determinação do Preço por Ação é justificada na medida que o
preço de mercado das Ações a serem subscritas será aferido
de acordo com a realização do Procedimento de Bookbuilding,
o qual reflete o valor pelo qual os Investidores Institucionais
apresentarão suas intenções de investimento no contexto da
Oferta e, portanto, não haverá diluição injustificada dos atuais
acionistas da Companhia, nos termos do artigo 170,
parágrafo 1º, inciso III, da Lei das Sociedades por Ações.
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Os Investidores Não Institucionais não participarão do
Procedimento de Bookbuilding e, portanto, não participarão do
processo de determinação do Preço por Ação.
Procedimento de Bookbuilding

Procedimento de coleta de intenções de investimento a ser
realizado com Investidores Institucionais pelos Coordenadores
da Oferta, no Brasil, e pelos Agentes de Colocação
Internacional, no exterior, conforme previsto no artigo 23,
parágrafo 1º, e no artigo 44 da Instrução CVM 400.
Poderá ser aceita a participação de Investidores Institucionais que
sejam Pessoas Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding,
mediante a coleta de intenções de investimento, até o limite
máximo de 20% das Ações inicialmente ofertadas (sem considerar
as Ações Suplementares e as Ações Adicionais). Nos termos do
artigo 55 da Instrução CVM 400, caso seja verificado excesso de
demanda superior a 1/3 (um terço) das Ações inicialmente
ofertadas (sem considerar as Ações Suplementares e as Ações
Adicionais), não será permitida a colocação, pelos Coordenadores
da Oferta, de Ações junto a Investidores Institucionais que sejam
Pessoas Vinculadas, sendo as respectivas ordens ou intenções de
investimento automaticamente canceladas. A vedação de
colocação prevista no artigo 55 da Instrução CVM 400 não se
aplica às instituições financeiras contratadas como formador de
mercado, conforme previsto no parágrafo único do referido artigo.
A participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas
Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding poderá impactar
adversamente a formação do Preço por Ação e o investimento nas
Ações por Investidores Institucionais que sejam Pessoas
Vinculadas poderá reduzir a liquidez das ações de emissão da
Companhia no mercado secundário. Para mais informações, veja
seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – A
participação de Investidores Institucionais que sejam considerados
Pessoas Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding poderá
impactar adversamente a formação do Preço por Ação e o
investimento nas Ações por Investidores Institucionais que sejam
Pessoas Vinculadas poderá promover a redução da liquidez das
ações ordinárias de emissão da Companhia no mercado
secundário”, na página 92 deste Prospecto.
Os investimentos realizados pelas pessoas mencionadas no
artigo 48 da Instrução CVM 400 (i) para proteção (hedge) em
operações com derivativos contratadas com terceiros tendo as
Ações 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, 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 os fins do
artigo 55 da Instrução CVM 400. Para mais informações, veja
a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações
– A eventual contratação e realização de operações de total
return swap e hedge podem influenciar a demanda e o preço
das Ações”, na página 94 deste Prospecto.
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Público Alvo da Oferta

Os Investidores Não Institucionais e os Investidores
Institucionais, quando considerados em conjunto.

Registro da Oferta

O registro da Oferta foi requerido pela Companhia, pelos
Acionistas Vendedores e pelo Coordenador Líder perante a
CVM em 18 de agosto de 2020, estando a presente Oferta
sujeita a prévio registro na CVM.
Mais informações sobre a Oferta poderão ser obtidas junto às
Instituições Participantes da Oferta, nos endereços indicados
na seção “Informações Adicionais” na página 66 deste
Prospecto.

Valores Mínimo e Máximo do
Pedido de Reserva na Oferta
Não Institucional

O valor mínimo de pedido de investimento de R$3.000,00 (três
mil reais) e o valor máximo de pedido de investimento de
R$1.000.000,00 (um milhão de reais), aplicável aos
Investidores Não Institucionais no âmbito da Oferta Não
Institucional.

Valor Total da Oferta

R$1.306.170.376,00 (um bilhão, trezentos e seis milhões,
centos e setenta mil e trezentos e setenta e seis reais),
considerando o Preço por Ação, que é o ponto médio da Faixa
Indicativa, sem considerar a colocação das Ações Adicionais e
das Ações Suplementares.

39

INFORMAÇÕES SOBRE A OFERTA
Composição do capital social
Na data deste Prospecto, o capital social da Companhia é de R$364.219.133,05 (trezentos e
sessenta e quatro milhões, duzentos e dezenove mil, cento e trinta e três reais e cinco centavos),
dividido em 126.882.015 (cento e vinte e seis milhões, oitocentas e oitenta e duas mil e quinze)
ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.
Nos termos do Estatuto Social, a Companhia é autorizada a aumentar o capital social,
independente de reforma estatutária, até o limite de R$2.000.000.000,00 (dois bilhões de reais),
por deliberação do Conselho de Administração, que deverá estabelecer as condições da emissão
de ações, inclusive preço, prazo e forma de integralização, assim como a exclusão do direito de
preferência dos atuais acionistas da Companhia.
Os quadros abaixo indicam a composição do capital social da Companhia, integralmente subscrito
e integralizado, na data deste Prospecto e a previsão após a conclusão da Oferta, considerando os
efeitos da eventual subscrição.
Na hipótese de colocação total das Ações, sem considerar o exercício da Opção de Ações
Suplementares e as Ações Adicionais:
Espécie e Classe das Ações
Ordinárias ................................................
Total ........................................................
(1)

(2)

Composição Atual
Quantidade
126.882.015
126.882.015

Composição Após a Oferta
Quantidade(1)(2)
166.882.015
166.882.015

Com base no Preço por Ação de R$14,00, que é o preço médio da faixa indicativa de preços. No contexto da presente Oferta, estima-se
que o Preço por Ação estará situado entre R$12,50 e R$15,50, ressalvado, no entanto, que o Preço por Ação poderá, eventualmente, ser
fixado em valor acima ou abaixo desta faixa indicativa.
Sem dedução de comissões e despesas da Oferta. Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações.

Na hipótese de colocação total das Ações, considerando o exercício da Opção de Ações
Suplementares e sem considerar as Ações Adicionais:
Espécie e Classe das Ações
Ordinárias ................................................
Total ........................................................
(1)

(2)

Composição Atual
Quantidade
126.882.015
126.882.015

Composição Após a Oferta
Quantidade(1)(2)
166.882.015
166.882.015

Com base no Preço por Ação de R$14,00, que é o preço médio da faixa indicativa de preços. No contexto da presente Oferta, estima-se
que o Preço por Ação estará situado entre R$12,50 e R$15,50 ressalvado, no entanto, que o Preço por Ação poderá, eventualmente, ser
fixado em valor acima ou abaixo desta faixa indicativa.
Sem dedução de comissões e despesas da Oferta. Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações.

Na hipótese de colocação total das Ações, sem considerar o exercício da Opção de Ações
Suplementares e considerando as Ações Adicionais:
Espécie e Classe das Ações
Ordinárias ................................................
Total ........................................................
(1)

(2)

Composição Atual
Quantidade
126.882.015
126.882.015

Composição Após a Oferta
Quantidade(1)(2)
166.882.015
166.882.015

Com base no Preço por Ação de R$14,00, que é o preço médio da faixa indicativa de preços. No contexto da presente Oferta, estima-se
que o Preço por Ação estará situado entre R$12,50 e R$15,50, ressalvado, no entanto, que o Preço por Ação poderá, eventualmente, ser
fixado em valor acima ou abaixo desta faixa indicativa.
Sem dedução de comissões e despesas da Oferta. Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações.
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Na hipótese de colocação total das Ações, considerando o exercício da Opção de Ações
Suplementares e as Ações Adicionais:
Espécie e Classe das Ações

Composição Atual
Quantidade

Ordinárias ................................................
Total ........................................................
(1)

(2)

Composição Após a Oferta
Quantidade(1)(2)

126.882.015
126.882.015

166.882.015
166.882.015

Com base no Preço por Ação de R$14,00, que é o preço médio da faixa indicativa de preços. No contexto da presente Oferta, estima-se
que o Preço por Ação estará situado entre R$12,50 e R$15,50, ressalvado, no entanto, que o Preço por Ação poderá, eventualmente, ser
fixado em valor acima ou abaixo desta faixa indicativa.
Sem dedução de comissões e despesas da Oferta. Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações.

Principais acionistas e Administradores
Os quadros abaixo indicam a quantidade de ações de emissão da Companhia detidas por
acionistas titulares de 5% ou mais de ações de emissão da Companhia e pelos membros
Administração, na data deste Prospecto e a previsão para após a conclusão da Oferta.
Na hipótese de colocação total das Ações, sem considerar o exercício da Opção de Ações
Suplementares e as Ações Adicionais:
Antes da Oferta
Ações Ordinárias
%
ALAOF Brasil Mídia Holdings – Fundo de Investimento
em Participações Multiestratégia ....................................
Cláudio Almeida .................................................................
Gilbert Minionis ..................................................................
Marcus Varotti ....................................................................
Cláudio Alvarez ..................................................................
Eduardo Pauletti .................................................................
Décio Feijó .........................................................................
Sebastian Balbuena ...........................................................
Fernando Pereira Jr. ..........................................................
Giselle Castro .....................................................................
Diego Marinho ....................................................................
Ações em circulação. .........................................................
Total ...................................................................................

116.219.046
5.091.268
3.738.965
1.065.671
146.948
146.948
146.948
146.948
110.321
41.372
27.580
0
126.882.015

91,60
4,01
2,95
0,84
0,12
0,12
0,12
0,12
0,09
0,03
0,02
0,00
100,00

Após a Oferta
Ações Ordinárias
%
68.219.046
3.818.451
1.466.353
0
80.281
0
0
0
0
0
0
93.297.884
166.882.015

40,88
2,29
0,88
0,00
0,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
55,91
100

Na hipótese de colocação total das Ações, considerando o exercício da Opção de Ações
Suplementares e sem considerar as Ações Adicionais:
Antes da Oferta
Ações Ordinárias
%
ALAOF Brasil Mídia Holdings – Fundo de Investimento
em Participações Multiestratégia ....................................
Cláudio Almeida .................................................................
Gilbert Minionis ..................................................................
Marcus Varotti ....................................................................
Cláudio Alvarez ..................................................................
Eduardo Pauletti .................................................................
Décio Feijó .........................................................................
Sebastian Balbuena ...........................................................
Fernando Pereira Jr. ..........................................................
Giselle Castro .....................................................................
Diego Marinho ....................................................................
Ações em circulação ..........................................................
Total ...................................................................................

116.219.046
5.091.268
3.738.965
1.065.671
146.948
146.948
146.948
146.948
110.321
41.372
27.580
0
126.882.015
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91,60
4,01
2,95
0,84
0,12
0,12
0,12
0,12
0,09
0,03
0,02
0,00
100,00

Após a Oferta
Ações Ordinárias
%
54.224.364
3.818.451
1.466.353
0
80.281
0
0
0
0
0
0
107.292.566
166.882.015

32,5%
2,3%
0,9%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
64,3%
100

Na hipótese de colocação total das Ações, sem considerar o exercício da Opção de Ações
Suplementares e considerando as Ações Adicionais:
Antes da Oferta
Ações Ordinárias
%
ALAOF Brasil Mídia Holdings – Fundo de Investimento
em Participações Multiestratégia ....................................
Cláudio Almeida .................................................................
Gilbert Minionis ..................................................................
Marcus Varotti ....................................................................
Cláudio Alvarez ..................................................................
Eduardo Pauletti .................................................................
Décio Feijó .........................................................................
Sebastian Balbuena ...........................................................
Fernando Pereira Jr. ..........................................................
Giselle Castro .....................................................................
Diego Marinho ....................................................................
Ações em circulação ..........................................................
Total ...................................................................................

116.219.046
5.091.268
3.738.965
1.065.671
146.948
146.948
146.948
146.948
110.321
41.372
27.580
0
126.882.015

91,60
4,01
2,95
0,84
0,12
0,12
0,12
0,12
0,09
0,03
0,02
0,00
100,00

Após a Oferta
Ações Ordinárias
%
50.068.597
3.309.324
1.466.353
0
80.281
0
0
0
0
0
0
111.957.460
166.882.015

30,0%
2,0%
0,9%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
67,1%
100

Na hipótese de colocação total das Ações, considerando o exercício da Opção de Ações
Suplementares e as Ações Adicionais:
Antes da Oferta
Ações Ordinárias
%
ALAOF Brasil Mídia Holdings – Fundo de Investimento
em Participações Multiestratégia ....................................
Cláudio Almeida .................................................................
Gilbert Minionis ..................................................................
Marcus Varotti ....................................................................
Cláudio Alvarez ..................................................................
Eduardo Pauletti .................................................................
Décio Feijó .........................................................................
Sebastian Balbuena ...........................................................
Fernando Pereira Jr ...........................................................
Giselle Castro .....................................................................
Diego Marinho ....................................................................
Ações em circulação ..........................................................
Total ...................................................................................

116.219.046
5.091.268
3.738.965
1.065.671
146.948
146.948
146.948
146.948
110.321
41.372
27.580
0
126.882.015

91,60
4,01
2,95
0,84
0,12
0,12
0,12
0,12
0,09
0,03
0,02
0,00
100,00

Após a Oferta
Ações Ordinárias
%
36.073.915
3.309.324
1.466.353
0
80.281
0
0
0
0
0
0
125.952.142
166.882.015

21,6%
2,0%
0,9%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
75,5%
100

Para uma descrição mais detalhada sobre nossos acionistas, ou grupo de acionistas, titulares de
mais de 5% do nosso capital social, inclusive sua composição societária, ver seção “15. Controle”,
no Formulário de Referência, anexo a este Prospecto.
Identificação dos Acionistas Vendedores
Segue abaixo descrição dos Acionistas Vendedores:
ALAOF Brasil Mídia Holdings - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia,
fundo de investimento em participações constituído sob a forma de condomínio fechado, cuja atual
versão do regulamento encontra-se registrada no 8º Ofício de Registro de Títulos e Documentos da
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, sob o nº. 1.440.665, e averbada à margem do registro
principal de nº. 1.317.091, com sede na cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, na Rua
Ferreira de Araújo, 221, 1º Andar (parte), Pinheiros, inscrito no CNPJ/ME sob o
nº 18.266.398/0001-78.
Cláudio César Rabelo de Almeida, brasileiro, casado em regime de separação de bens,
empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº M-9.332.752, emitida pela SSP/MG, inscrito
no CPF/ME sob o nº 012.323.966-48, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, na Rua Bandeira Paulista, nº 726, 19º andar, conjunto 191, Itaim Bibi, CEP 04532-002;
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Gilbert Victor Minionis Delia, venezuelano, casado em regime de comunhão total de bens,
engenheiro químico, portador da cédula de identidade RNE n.º G235358-V (DELEMIG/SP), inscrito
no CPF/ME sob o n.º 622.007.693-18, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo, na Rua Bandeira Paulista, nº 726, 19º andar, conjunto 191, Itaim Bibi, CEP 04532002;
Marcus Vinicius Varotti, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de
identidade RG n.º22.630.779-7, inscrito no CPF/ME sob o n.º165.748.738-51, com endereço
comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Bandeira Paulista, nº 726, 19º
andar, conjunto 191, Itaim Bibi, CEP 04532-002;
Cláudio Jorge Alvarez, brasileiro naturalizado, médico, portador da Cédula de Identidade RG nº
003.480.115, inscrito no CPF/ME sob o nº 013.232.214-50, com endereço comercial na cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Bandeira Paulista, nº 726, 19º andar, conjunto 191, Itaim
Bibi, CEP 04532-002;
Eduardo Pandolfo Pauletti, brasileiro, em união estável, administrador de empresas, portador da
Cédula de Identidade RG nº 3000606751, emitida pela SSP/RS, inscrito no CPF/ME sob o nº
280.652.800-30, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua
Bandeira Paulista, nº 726, 19º andar, conjunto 191, Itaim Bibi, CEP 04532-002;
Décio Feijó, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade nº 2215659, emitida
pela SSP/RN, inscrito no CPF/ME sob o nº021.579.944-59, com endereço comercial na Cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Bandeira Paulista, nº 726, 19º andar, conjunto 191, Itaim
Bibi, CEP 04532-002;
Sebastian Balbuena, argentino, em união estável, contador, portador da Cédula de Identidade ID
VQ708904Q, inscrito no CPF/ME sob o nº 013.282.504-07, com endereço comercial na Cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Bandeira Paulista, nº 726, 19º andar, conjunto 191, Itaim
Bibi, CEP 04532-002;
Fernando Augusto Pereira Nunes Junior, brasileiro, casado, analista de sistemas, portador da
Cédula de Identidade nº 2048042-91, emitida pela SSP/CE, inscrita no CPF/ME sob o nº
014.198.607-71, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua
Bandeira Paulista, nº 726, 19º andar, conjunto 191, Itaim Bibi, CEP 04532-002;
Giselle Maria Moura Fonteles Castro, brasileira, casada, administradora, portadora da Cédula de
Identidade nº 3232453-97, inscrita no CPF/ME sob o nº 966.646.303-20, com endereço comercial
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Bandeira Paulista, nº 726, 19º andar,
conjunto 191, Itaim Bibi, CEP 04532-002;
Diego Matos Marinho, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade nº
1909006, inscrito no CPF/ME sob o nº 011.721.794-84, com endereço comercial na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Bandeira Paulista, nº 726, 19º andar, conjunto 191, Itaim Bibi,
CEP 04532-002.
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Características Gerais da Oferta
Descrição da Oferta
A Oferta compreenderá a distribuição pública (i) primária de, inicialmente, 40.000.000,00 (quarenta
milhões) novas Ações de emissão da Companhia; e (ii) secundária de, inicialmente, 53.297.884
(cinquenta e três milhões, duzentas e noventa e sete mil, oitocentas e oitenta e quatro) Ações de
emissão da Companhia e de titularidade dos Acionistas Vendedores; a ser realizada no Brasil, em
mercado de balcão não organizado, com esforços de colocação das Ações no exterior, em
conformidade com a Instrução CVM 400, com o Ofício-Circular CVM/SRE, com o Código ANBIMA,
bem como com as demais disposições aplicáveis, incluindo os esforços de dispersão acionária
previstos no Regulamento do Novo Mercado, sob a coordenação dos Coordenadores da Oferta e
com a participação de Instituições Consorciadas, convidadas a participar da Oferta exclusivamente
para efetuar esforços de colocação das Ações junto a Investidores Não Institucionais.
Simultaneamente, serão realizados esforços de colocação das Ações no exterior pelos Agentes de
Colocação Internacional, em conformidade com o Contrato de Colocação Internacional: (i) nos
Estados Unidos, exclusivamente para investidores institucionais qualificados (qualified institutional
buyers), residentes e domiciliados nos Estados Unidos, conforme definidos na Regra 144A do
Securities Act, editada pela SEC; e (ii) nos demais países, que não os Estados Unidos e o Brasil,
para investidores que sejam considerados não residentes ou domiciliados nos Estados Unidos ou
não constituídos de acordo com as leis deste país (non-U.S. persons), nos termos do Regulation S,
e observada a legislação aplicável no país de domicílio de cada investidor; em ambos os casos (i)
e (ii), em operações isentas de registro nos Estados Unidos, previstas no Securities Act e nos
regulamentos editados ao amparo do Securities Act, bem como nos termos de quaisquer outras
regras federais e estaduais dos Estados Unidos sobre títulos e valores mobiliários, desde que tais
Investidores Estrangeiros invistam no Brasil em conformidade com os mecanismos de investimento
regulamentados pelo CMN, pelo BACEN e/ou pela CVM, nos termos da Resolução 4.373, da
Instrução CVM 560, ou da Lei 4.131, sem a necessidade, portanto, da solicitação e obtenção de
registro de distribuição e colocação das Ações em agência ou órgão regulador do mercado de
capitais de outro país, inclusive perante a SEC.
Exceto pelos registros da Oferta a serem concedidos pela CVM para a realização da Oferta no
Brasil em conformidade com os procedimentos previstos na Instrução CVM 400, a Companhia, os
Acionistas Vendedores, os Coordenadores da Oferta e os Agentes de Colocação Internacional não
realizarão nenhum registro da Oferta ou das Ações na SEC dos Estados Unidos e nem em
qualquer agência ou órgão regulador do mercado de capitais de qualquer outro país. As Ações não
poderão ser ofertadas ou subscritas nos Estados Unidos ou a pessoas consideradas U.S. persons,
conforme definido no Regulamento S, exceto se registradas na SEC ou de acordo com uma
isenção de registro nos termos do Securities Act.
Nos termos do artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400, até a data da disponibilização do
Anúncio de Início, a quantidade total de Ações inicialmente ofertada (sem considerar as Ações
Suplementares, conforme abaixo definido) poderá, a critério da Companhia e dos Acionistas
Vendedores, em comum acordo com os Coordenadores da Oferta, ser acrescida em até 20% (vinte
por cento) do total de Ações inicialmente ofertado, ou seja, em até 18.659.576,00 (dezoito milhões,
seicentas e cinquenta e nove mil e quinhentas e setenta e seis) Ações, sendo todas ações
ordinárias de emissão da Companhia e de titularidade dos Acionistas Vendedores, nas mesmas
condições e pelo mesmo preço das Ações inicialmente ofertadas.
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Nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade total de Ações inicialmente
ofertada (sem considerar as Ações Adicionais) poderá ser acrescida de um lote suplementar
em percentual equivalente a até 15% (quinze por cento) do total de Ações inicialmente
ofertado, ou seja, em até 13.994.682,00 (treze milhões, novecentas e noventa e quatro mil e
seiscentas e oitenta e duas) Ações, sendo todas ações ordinárias de emissão da Companhia
e de titularidade do ALAOF FIP, nas mesmas condições e pelo mesmo preço das Ações
inicialmente ofertadas, conforme opção a ser outorgada pelo ALAOF FIP ao Agente
Estabilizador, nos termos do Contrato de Colocação, as quais serão destinadas,
exclusivamente, para prestação de serviços de estabilização do preço das Ações e em
conformidade com os normativos aplicáveis, em especial a Instrução CVM 400. O Agente
Estabilizador terá o direito exclusivo, a partir da data de assinatura do Contrato de
Colocação, inclusive, e por um período de até 30 (trinta) corridos dias contados da data de
início de negociação das ações ordinárias de emissão da Companhia na B3, inclusive, de
exercer a Opção de Ações Suplementares, no todo ou em parte, em uma ou mais vezes,
após notificação, por escrito, aos demais Coordenadores da Oferta, desde que a decisão de
sobrealocação das Ações seja tomada em comum acordo entre o Agente Estabilizador e os
demais Coordenadores da Oferta quando da fixação do Preço por Ação. Conforme disposto
no Contrato de Colocação, as Ações Suplementares não serão objeto de Garantia Firme de
Liquidação por parte dos Coordenadores da Oferta.
Anuências Prévias
Na data de disponibilização deste Prospecto, a Companhia aguarda as anuências prévias do IFC,
IDB e do Itaú Unibanco, nos termos de determinados instrumentos financeiros celebrados pela
Companhia com tais instituições, para que a realização da Oferta não configure evento de
inadimplemento ou pré-pagamento relacionados a (i) eventual alteração de controle da Companhia
e/ou (ii) potencial violação de restrições à aquisição de ações de emissão da Companhia por
pessoas sujeitas a determinadas restrições estabelecidas nos respectivos contratos (por exemplo,
pessoas com problemas de integridade ou que estejam sujeitas a determinadas sanções, conforme
definido em cada contrato). Assim, para fins de continuidade do pedido de registro da Oferta
perante a CVM, a Companhia e os Acionistas Vendedores se comprometeram a apresentar aos
Coordenadores da Oferta, até 1 (um) dia útil antes da data prevista para fixação do Preço por
Ação, manifestações expressas do IFC, do IDB e do Itaú Unibanco anuindo com eventual alteração
do controle da Companhia e com eventual aquisição de ações de emissão da Companhia por
pessoas sujeitas a determinadas restrições estabelecidas nos respectivos contratos, como
consequência da realização da Oferta, não acarretando, portanto, na caracterização de um
descumprimento contratual e, consequentemente, evento de vencimento antecipado dos
instrumentos financeiros celebrados pela Companhia com o IFC, o IDB e o Itaú Unibanco.
CASO AS ANUÊNCIAS PRÉVIAS NÃO SEJAM APRESENTADAS CONFORME ACIMA
DISPOSTO, A OFERTA NÃO SERÁ REALIZADA E TODOS OS PEDIDOS DE RESERVA E
TODAS AS INTENÇÕES DE INVESTIMENTO SERÃO AUTOMATICAMENTE CANCELADOS.
PARA MAIS INFORMAÇÕES VEJA O FATOR DE RISCO “A CONTINUIDADE DO PEDIDO DE
REGISTRO DA OFERTA ESTÁ SUJEITA À APRESENTAÇÃO DAS ANUÊNCIAS PRÉVIAS
QUANTO À POTENCIAL ALTERAÇÃO DE CONTROLE DA COMPANHIA E/OU À EVENTUAL
AQUISIÇÃO DE AÇÕES DE EMISSÃO DA COMPANHIA POR PESSOAS SUJEITAS A
DETERMINADAS RESTRIÇÕES, COMO CONSEQUÊNCIA DA REALIZAÇÃO DA OFERTA.”
CONSTANTE DA SEÇÃO “FATORES DE RISCO – RISCOS RELACIONADOS À OFERTA E ÀS
AÇÕES” NA PÁGINA 91 DESTE PROSPECTO PRELIMINAR.
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Aprovações societárias
A submissão do pedido de registro de companhia aberta categoria “A” e do pedido de admissão à
negociação e listagem da Companhia no segmento de Novo Mercado da B3, a realização da
Oferta Primária pela Companhia, e a reforma do Estatuto Social da Companhia, de forma a
adequá-lo às disposições do Regulamento do Novo Mercado, foram aprovados em Assembleia
Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia realizada em 13 de agosto de 2020, cuja ata será
submetida a arquivamento perante a JUCESP, e será publicada no jornal “Folha de São Paulo” e
no DOESP.
A fixação e justificativa do preço de emissão das ações ordinárias de emissão da Companhia, e por
extensão, do Preço por Ação e a aprovação e homologação do aumento do capital social da
Companhia serão aprovados em Reunião do Conselho de Administração da Companhia a ser
realizada após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding e antes da disponibilização do
Anúncio de Início, cuja ata será devidamente registrada na JUCESP e publicada no jornal “Folha
de São Paulo” e no DOESP.
A alienação das ações de emissão da Companhia e de titularidade da ALAOF FIP no âmbito da
Oferta Secundária foi aprovada em reunião do Comitê de Investimentos da ALAOF FIP realizada
em 14 de agosto de 2020. Exceto pelas aprovações acima mencionadas, não será necessária
qualquer aprovação societária dos demais Acionistas Vendedores para realização da Oferta
Secundária, incluindo a venda das Ações Suplementares, e a fixação do Preço por Ação.
Preço por Ação
No contexto da Oferta, estima-se que o Preço por Ação estará situado dentro da Faixa Indicativa,
podendo, no entanto, ser fixado acima ou abaixo da Faixa Indicativa, a qual é meramente
indicativa. Na hipótese de o Preço por Ação ser fixado acima ou abaixo da Faixa Indicativa, os
Pedidos de Reserva serão normalmente considerados e processados, observada as condições de
eficácia descritas neste Prospecto, exceto no caso de um Evento de Fixação do Preço no Valor
Inferior à Faixa Indicativa, nos termos do artigo 4º do Anexo II do Código ANBIMA e do item 21 do
Ofício-Circular CVM/SRE, hipótese em que o Investidor Não Institucional poderá desistir do seu
Pedido de Reserva.
O Preço por Ação será fixado após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de
investimento junto a Investidores Institucionais, a ser realizado no Brasil, pelos Coordenadores da
Oferta, nos termos do Contrato de Colocação, e no exterior, pelos Agentes de Colocação
Internacional, nos termos do Contrato de Colocação Internacional, em consonância com o disposto
no artigo 23, parágrafo 1º, e no artigo 44 da Instrução CVM 400 e terá como parâmetro as
indicações de interesse em função da qualidade e quantidade de demanda (por volume e preço)
por Ação coletada junto a Investidores Institucionais durante o Procedimento de Bookbuilding.
A escolha do critério de determinação do Preço por Ação é justificada, na medida em que o preço
de mercado das Ações, a serem subscritas/adquiridas será aferido de acordo com a realização do
Procedimento de Bookbuilding, o qual reflete o valor pelo qual os Investidores Institucionais
apresentarão suas intenções de investimento no contexto da Oferta e, portanto, não haverá
diluição injustificada dos atuais acionistas da Companhia, nos termos do artigo 170, parágrafo 1º,
inciso III, da Lei das Sociedades por Ações. Os Investidores Não Institucionais que aderirem à
Oferta Não Institucional não participarão do Procedimento de Bookbuilding e, portanto, não
participarão do processo de determinação do Preço por Ação.
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Poderá ser aceita a participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no
Procedimento de Bookbuilding, mediante a coleta de intenções de investimento, até o limite
máximo de 20% (vinte por cento) das Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações
Suplementares e as Ações Adicionais). Nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400, caso seja
verificado excesso de demanda superior a 1/3 (um terço) das Ações inicialmente ofertadas (sem
considerar as Ações Suplementares e as Ações Adicionais), não será permitida a colocação, pelos
Coordenadores da Oferta, de Ações junto a Investidores Institucionais que sejam Pessoas
Vinculadas, sendo as intenções de investimento realizadas por Investidores Institucionais que
sejam Pessoas Vinculadas automaticamente canceladas.
A participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no Procedimento de
Bookbuilding poderá impactar adversamente na formação do Preço por Ação e o investimento nas
Ações por Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas poderá reduzir a liquidez das
ações ordinárias de emissão da Companhia no mercado secundário. Para mais informações, veja
a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – A participação de Investidores
Institucionais que sejam considerados Pessoas Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding
poderá afetar adversamente na formação do Preço por Ação, e o investimento nas Ações por
Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas poderá resultar na redução da liquidez
das ações ordinárias de emissão da Companhia no mercado secundário”, na página 92 deste
Prospecto Preliminar.
Ações em Circulação (Free Float) após a Oferta
Antes da realização da Oferta não existiam ações ordinárias de emissão da Companhia em
circulação no mercado, sendo totalmente detidas pelos controladores e administradores da
Companhia. Após a realização da Oferta, sem considerar a colocação das Ações Adicionais e das
Ações Suplementares, estima-se que aproximadamente, 93.297.884 ações de emissão da
Companhia, representativas de 55,91% de seu capital social, estarão em circulação no mercado
(considera-se “ações em circulação” todas as ações da Companhia, com exceção das de
titularidade do controlador, das pessoas a ele vinculadas, dos administradores da Companhia e
das ações mantidas em tesouraria). Considerando a colocação das Ações Adicionais e das Ações
Suplementares, estima-se que, aproximadamente, 125.952.142 ações de emissão da Companhia,
representativas de 75,47% do seu capital social , estarão em circulação no mercado. Para mais
informações, veja seção “Informações sobre a Oferta – Composição do Capital Social” na página
40 deste Prospecto.
Quantidade, montante e recursos líquidos
Os quadros abaixo indicam a quantidade de Ações, o Preço por Ação, o valor total das comissões
pagas pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores, na proporção de Ações ofertada por cada um
deles, aos Coordenadores da Oferta, bem como dos recursos líquidos recebidos pela Companhia
oriundos da Oferta Primária e dos Acionistas Vendedores oriundos da Oferta Secundária.
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Assumindo a colocação da totalidade das Ações inicialmente ofertadas, sem considerar o exercício
da Opção das Ações Suplementares e as Ações Adicionais:
Ofertante

Quantidade

Companhia .......................................
ALAOF FIP .......................................
Cláudio Almeida ...............................
Gilbert Minionis ................................
Marcus Varotti ..................................
Cláudio Alvarez ................................
Eduardo Pauletti ...............................
Décio Feijó .......................................
Sebastian Balbuena. ........................
Fernando Pereira Jr. ........................
Giselle Castro ...................................
Diego Marinho ..................................
Total .................................................

40.000.000
48.000.000
1.272.817
2.272.612
1.065.671
66.667
146.948
146.948
146.948
110.321
41.372
27.580
93.297.884

(1)

(2)
(3)

Preço por
Ação(1)
(R$)
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00

Montante
(R$)
560.000.000
672.000.000
17.819.438
31.816.568
14.919.394
933.338
2.057.272
2.057.272
2.057.272
1.544.494
579.208
386.120
1.306.170.376

Comissões e
Despesas
(R$)
25.200.000
30.240.000
801.875
1.431.746
671.373
42.000
92.577
92.577
92.577
69.502
26.064
17.375
58.777.667

Recursos
Líquidos(2)(3)
(R$)
534.800.000
641.760.000
17.017.563
30.384.822
14.248.021
891.338
1.964.695
1.964.695
1.964.695
1.474.992
553.144
368.745
1.247.392.709

Com base no Preço por Ação de R$14,00 que é o preço médio da Faixa Indicativa. No contexto da presente Oferta, estima-se que o
Preço por Ação estará situado entre R$12,50 e R$15,50, podendo, no entanto, ser fixado acima ou abaixo da Faixa Indicativa, a qual é
meramente indicativa.
Recursos líquidos de comissões e despesas da Oferta.
Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações.

Assumindo a colocação da totalidade das Ações inicialmente ofertada, sem considerar o exercício
da Opção das Ações Suplementares e considerando as Ações Adicionais:
Ofertante

Quantidade

Companhia .......................................
ALAOF FIP .......................................
Cláudio Almeida ...............................
Gilbert Minionis ................................
Marcus Varotti ..................................
Cláudio Alvarez ................................
Eduardo Pauletti ...............................
Décio Feijó .......................................
Sebastian Balbuena. ........................
Fernando Pereira Jr. ........................
Giselle Castro ...................................
Diego Marinho ..................................
Total .................................................

40.000.000
66.150.449
1.781.944
2.272.612
1.065.671
66.667
146.948
146.948
146.948
110.321
41.372
27.580
111.957.460

(1)

(2)
(3)

Preço por
Ação(1)
(R$)
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00

Montante
(R$)
560.000.000
926.106.286
24.947.216
31.816.568
14.919.394
933.338
2.057.272
2.057.272
2.057.272
1.544.494
579.208
386.120
1.567.404.440

Comissões e
Despesas
(R$)
25.200.000
41.674.783
1.122.625
1.431.746
671.373
42.000
92.577
92.577
92.577
69.502
26.064
17.375
70.533.200

Recursos
Líquidos(2)(3)
(R$)
534.800.000
884.431.503
23.824.591
30.384.822
14.248.021
891.338
1.964.695
1.964.695
1.964.695
1.474.992
553.144
368.745
1.496.871.240

Com base no Preço por Ação de R$14,00 que é o preço médio da Faixa Indicativa. No contexto da presente Oferta, estima-se que o
Preço por Ação estará situado entre R$12,50 e R$15,50, podendo, no entanto, ser fixado acima ou abaixo da Faixa Indicativa, a qual é
meramente indicativa.
Recursos líquidos de comissões e despesas da Oferta.
Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações.
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Assumindo a colocação da totalidade das Ações inicialmente ofertada, considerando o exercício da
Opção das Ações Suplementares e sem considerar as Ações Adicionais:
Ofertante

Quantidade

Companhia .......................................
ALAOF FIP .......................................
Cláudio Almeida ...............................
Gilbert Minionis ................................
Marcus Varotti ..................................
Cláudio Alvarez ................................
Eduardo Pauletti ...............................
Décio Feijó .......................................
Sebastian Balbuena. ........................
Fernando Pereira Jr. ........................
Giselle Castro ...................................
Diego Marinho ..................................
Total .................................................

40.000.000
61.994.682
1.272.817
2.272.612
1.065.671
66.667
146.948
146.948
146.948
110.321
41.372
27.580
107.292.566

(1)

(2)
(3)

Preço por
Ação(1)
(R$)
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00

Montante
(R$)
560.000.000
867.925.548
17.819.438
31.816.568
14.919.394
933.338
2.057.272
2.057.272
2.057.272
1.544.494
579.208
386.120
1.502.095.924

Comissões e
Despesas
(R$)
25.200.000
39.056.650
801.875
1.431.746
671.373
42.000
92.577
92.577
92.577
69.502
26.064
17.375
67.594.317

Recursos
Líquidos(2)(3)
(R$)
534.800.000
828.868.898
17.017.563
30.384.822
14.248.021
891.338
1.964.695
1.964.695
1.964.695
1.474.992
553.144
368.745
1.434.501.608

Com base no Preço por Ação de R$14,00 que é o preço médio da Faixa Indicativa. No contexto da presente Oferta, estima-se que o
Preço por Ação estará situado entre R$12,50 e R$15,50, podendo, no entanto, ser fixado acima ou abaixo da Faixa Indicativa, a qual é
meramente indicativa.
Recursos líquidos de comissões e despesas da Oferta.
Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações.

Assumindo a colocação da totalidade das Ações inicialmente ofertada, considerando o exercício da
Opção das Ações Suplementares e as Ações Adicionais:
Ofertante

Quantidade

Companhia .......................................
ALAOF FIP .......................................
Cláudio Almeida ...............................
Gilbert Minionis ................................
Marcus Varotti ..................................
Cláudio Alvarez ................................
Eduardo Pauletti ...............................
Décio Feijó .......................................
Sebastian Balbuena. ........................
Fernando Pereira Jr. ........................
Giselle Castro ...................................
Diego Marinho ..................................
Total .................................................

40.000.000
80.145.131
1.781.944
2.272.612
1.065.671
66.667
146.948
146.948
146.948
110.321
41.372
27.580
125.952.142

(1)

(2)
(3)

Preço por
Ação(1)
(R$)
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00

Montante
(R$)
560.000.000
1.122.031.834
24.947.216
31.816.568
14.919.394
933.338
2.057.272
2.057.272
2.057.272
1.544.494
579.208
386.120
1.763.329.988

Comissões e
Despesas
(R$)
25.200.000
50.491.433
1.122.625
1.431.746
671.373
42.000
92.577
92.577
92.577
69.502
26.064
17.375
79.349.849

Recursos
Líquidos(2)(3)
(R$)
534.800.000
1.071.540.401
23.824.591
30.384.822
14.248.021
891.338
1.964.695
1.964.695
1.964.695
1.474.992
553.144
368.745
1.683.980.139

Com base no Preço por Ação de R$14,00 que é o preço médio da Faixa Indicativa. No contexto da presente Oferta, estima-se que o
Preço por Ação estará situado entre R$12,50 e R$15,50, podendo, no entanto, ser fixado acima ou abaixo da Faixa Indicativa, a qual é
meramente indicativa.
Recursos líquidos de comissões e despesas da Oferta.
Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações.

Custos de Distribuição
As taxas de registro da CVM relativas à Oferta Primária e à Oferta Secundária, as despesas com
auditores e advogados da Companhia, bem como outras despesas descritas abaixo serão
integralmente arcadas pela Companhia. Não obstante, as comissões, impostos, taxas e outras
retenções sobre comissões serão pagas aos Coordenadores da Oferta pela Companhia e pelos
Acionistas Vendedores, na proporção das Ações ofertadas por cada um deles.
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A tabela abaixo indica as comissões e as despesas da Oferta, assumindo a colocação da
totalidade das Ações inicialmente ofertadas, sem considerar o exercício da Opção de Ações
Suplementares e as Ações Adicionais:

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

(2)
(3)
(4)
(5)

(6)

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

Valor(1)
(R$)
7.837.022,26
23.511.066,77
7.837.022,26
19.592.555,64
58.777.666,93
6.277.858,17
634.628,72
590.200,39
54.950,59
7.557.637,87
2.500.000,00
4.500.000,00
150.000,00
7.150.000,00
14.707.637,87
73.485.304,80

% em Relação ao
Valor Total da
Oferta(10)

0,60%
1,80%
0,60%
1,50%
4,50%
0,48%
0,05%
0,05%
0,00%
0,58%
0,19%
0,34%
0,01%
0,55%
1,13%
5,63%

Valor por
Ação
(R$)
0,08
0,25
0,08
0,21
0,63
0,07
0,01
0,01
0,00
0,08
0,03
0,05
0,00
0,08
0,16
0,79

% em Relação
ao Preço por
Ação(1)

0,60%
1,80%
0,60%
1,50%
4,50%
0,48%
0,05%
0,05%
0,00%
0,58%
0,19%
0,34%
0,01%
0,55%
1,13%
5,63%

Com base no Preço por Ação de R$14,00 que é o preço médio da Faixa Indicativa. No contexto da presente Oferta, estima-se que o
Preço por Ação estará situado entre R$12,50 e R$15,50, podendo, no entanto, ser fixado acima ou abaixo da Faixa Indicativa, a qual é
meramente indicativa.
Comissão de de Coordenação composta de 0,60% da remuneração base, aplicada sobre o produto resultante da multiplicação (i) da
quantidade total de Ações, (ii) pelo Preço por Ação (“Remuneração Base”).
Comissão de de Garantia Firme composta de 0,60% da Remuneração Base.
Comissão de Colocação composta de 1,80% da Remuneração Base.
A Comissão de Incentivo, conforme descrita no Contrato de Colocação, constitui parte discricionária da remuneração a ser paga aos
Coordenadores da Oferta a exclusivo critério e discricionariedade da Companhia. Os critérios utilizados na quantificação da Comissão de
Incentivo são de ordem subjetiva, de aferição discricionária pela Companhia tais como, atuação do coordenador durante a preparação,
execução e conclusão da oferta no desempenho de suas atividades buscando o melhor resultado para os ofertantes.
Inclui os impostos, taxas e outras retenções (relativos à Comissão de Coordenação, Comissão de Garantia Firme de Liquidação,
Comissão de Colocação e Remuneração de Incentivo), os quais deverão ser pagos pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores, na
proporção das Ações ofertadas por cada um deles.
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).
Incluídos os custos estimados com traduções, gráfica e outros.
Sem levar em consideração a colocação das Ações Adicionais e das Ações Suplementares.

Para fins da Instrução CVM 400 e do artigo 3º do Anexo II do Código ANBIMA, não há outra
remuneração devida pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores 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.
Instituições Participantes da Oferta
As Instituições Consorciadas serão convidadas pelos Coordenadores da Oferta, em nome da
Companhia, para realizar a colocação das Ações.
Público Alvo
O público alvo da Oferta consiste em Investidores Não Institucionais e Investidores Institucionais.
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Cronograma Estimado da Oferta
Abaixo um cronograma indicativo e tentativo das etapas da Oferta, informando seus principais
eventos a partir do protocolo na CVM do pedido de registro da Oferta:
#
1

Eventos
Protocolo do pedido de registro da Oferta na CVM

Data Prevista(1)
18/08/2020

2

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

19/09/2020

3

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

21/09/2020

4

Nova disponibilização do Aviso ao Mercado (com logotipos das Instituições
Consorciadas)
Início do Período de Reserva
Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas

25/09/2020

5

Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas

02/10/2020

6

Encerramento do Período de Reserva

13/10/2020

7

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

14/10/2020

8

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

15/10/2020

9

Início de negociação das Ações na B3 (Novo Mercado)

16/10/2020

10

Data de Liquidação

19/10/2020

11

Data limite do prazo de exercício da Opção das Ações Suplementares

15/11/2020

12

Data limite para a liquidação das Ações Suplementares

17/11/2020

13

Data limite para a disponibilização do Anúncio de Encerramento

15/03/2021

(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.

Será admitido o recebimento de reservas, a partir da data indicada no Aviso ao Mercado, para
subscrição das Ações que somente serão confirmadas pelo subscritor/adquirente por meio da
assinatura do boletim de subscrição e/ou contrato de compra e venda após o início do Prazo de
Distribuição.
A Companhia, os Acionistas Vendedores e os Coordenadores da Oferta realizarão apresentações
aos investidores (roadshow), no Brasil e no exterior, no período compreendido entre a data de
disponibilização deste Prospecto e a data de fixação do Preço por Ação, inclusive.
Na hipótese de suspensão, cancelamento, modificação ou revogação da Oferta, este cronograma
será alterado nos termos da Instrução CVM 400. Quaisquer Anúncios de Retificação serão
informados por meio de divulgação de Aviso ao Mercado nas páginas da rede mundial de
computadores da Companhia, dos Coordenadores da Oferta, das Instituições Participantes da
Oferta, da B3 e da CVM. Para informações sobre “Procedimento de Distribuição na Oferta”,
“Suspensão, modificação, revogação ou cancelamento da Oferta” e “Inadequação da Oferta” nas
páginas 52, 60 e 66 deste Prospecto.
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Procedimento da Oferta
As Instituições Participantes da Oferta realizarão a distribuição das Ações de forma individual e não
solidária, em regime de garantia firme de liquidação (sem considerar as Ações Suplementares), a
ser prestada pelos Coordenadores da Oferta, nos termos do Contrato de Colocação e da Instrução
CVM 400, na proporção e até os respectivos limites individuais previstos no Contrato de Colocação
por meio de duas ofertas distintas, quais sejam: (i) uma oferta destinada aos Investidores Não
Institucionais (“Oferta Não Institucional”); e (ii) uma oferta destinada a Investidores Institucionais
(“Oferta Institucional”), conforme descritas adiante, observado o disposto na Instrução CVM 400 e o
esforço de dispersão acionária previsto no Regulamento do Novo Mercado.
Os Coordenadores da Oferta, com a anuência da Companhia e dos Acionistas Vendedores,
elaborarão um plano de distribuição das Ações, nos termos do artigo 33, parágrafo 3º, da Instrução
CVM 400 e do Regulamento do Novo Mercado, no que diz respeito ao esforço de dispersão
acionária, o qual levará em conta a criação de uma base acionária diversificada de acionistas e
relações da Companhia, dos Acionistas Vendedores e dos Coordenadores da Oferta com clientes
e outras considerações de natureza comercial ou estratégica dos Coordenadores da Oferta, da
Companhia e dos Acionistas Vendedores, observado que os Coordenadores da Oferta
assegurarão (i) a adequação do investimento ao perfil de risco de seus clientes em conformidade
com a Instrução CVM 539; (ii) o tratamento justo e equitativo a todos os investidores; e (iii) o
recebimento prévio, pelas Instituições Participantes da Oferta, dos exemplares dos Prospectos
para leitura obrigatória, de modo que suas eventuais dúvidas possam ser esclarecidas junto aos
Coordenadores da Oferta (“Plano de Distribuição”).
O público alvo da Oferta compreenderá os Investidores Não Institucionais e os Investidores
Institucionais, conforme definidos abaixo:
(a) investidores pessoas físicas e jurídicas e clubes de investimentos registrados na B3, nos
termos da regulamentação em vigor, em qualquer caso, residentes e domiciliados ou com sede
no Brasil, que realizarem Pedido de Reserva durante o Período de Reserva ou o Período de
Reserva para Pessoas Vinculadas, conforme o caso, junto a uma única Instituição
Consorciada, observados, para esses investidores, em qualquer hipótese, os Valores Mínimo e
Máximo do Pedido de Reserva na Oferta Não Institucional (“Investidores Não Institucionais”); e
(b) demais investidores pessoas físicas e jurídicas e clubes de investimento registrados na B3 nos
termos da regulamentação em vigor, em qualquer caso, que não sejam considerados
Investidores Não Institucionais, além de fundos de investimentos, fundos de pensão, entidades
administradoras de recursos de terceiros registradas na CVM, entidades autorizadas a
funcionar pelo Banco Central, condomínios destinados à aplicação em carteira de títulos e
valores mobiliários registrados na CVM e/ou na B3, seguradoras, entidades abertas e fechadas
de previdência complementar e de capitalização, investidores qualificados e profissionais nos
termos da regulamentação da CVM e da Instrução CVM 539, em todos os casos, residentes e
domiciliados ou com sede no Brasil (“Investidores Institucionais Locais”), bem como os
Investidores Estrangeiros (sendo estes, quando referidos em conjunto com os Investidores
Institucionais Locais, os “Investidores Institucionais”), inexistindo, em qualquer dos casos,
valores mínimos e máximos de investimento.
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Para os fins da presente Oferta, e nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400 e do artigo 1º,
inciso VI, da Instrução CVM 505, serão consideradas pessoas vinculadas à Oferta os investidores
que sejam (i) controladores e/ou administradores da Companhia, pessoa física ou jurídica, e/ou dos
Acionistas Vendedores 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) empregados, operadores e demais prepostos das Instituições Participantes da
Oferta e/ou dos Agentes de Colocação Internacional diretamente envolvidos na estruturação da
Oferta; (iv) agentes autônomos que prestem serviços às Instituições Participantes da Oferta e/ou
aos Agentes de Colocação Internacional, desde que diretamente envolvidos na Oferta; (v) demais
profissionais que mantenham, com as Instituições Participantes da Oferta e/ou os Agentes de
Colocação Internacional, contrato de prestação de serviços diretamente relacionados à atividade
de intermediação ou de suporte operacional no âmbito da Oferta; (vi) sociedades controladas,
direta ou indiretamente, pelas Instituições Participantes da Oferta e/ou pelos Agentes de Colocação
Internacional, desde que diretamente envolvidos na Oferta; (vii) sociedades controladas, direta ou
indiretamente, por pessoas físicas ou jurídicas vinculadas às Instituições Participantes da Oferta
e/ou aos Agentes de Colocação Internacional, ou por pessoas a eles vinculadas, desde que
diretamente envolvidos na Oferta; (viii) cônjuges ou companheiros, ascendentes, filhos menores e
colaterais até o 2º grau das pessoas mencionadas nos itens (i) 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 (“Pessoas Vinculadas”).
A vedação de colocação prevista no artigo 55 da Instrução CVM 400 não se aplica às instituições
financeiras contratadas como formador de mercado, conforme previsto no parágrafo único do
referido artigo.
Os investimentos realizados pelas pessoas mencionadas no artigo 48 da Instrução CVM 400
(i) para proteção (hedge) em operações com derivativos contratadas com terceiros, tendo as ações
ordinárias 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, inciso II, da Instrução CVM 400, são permitidos na forma do artigo
48 da Instrução CVM 400 e não serão considerados investimentos realizados por Pessoas
Vinculadas para os fins do artigo 55 da Instrução CVM 400. Tais operações poderão influenciar a
demanda e, consequentemente, o preço das Ações e, deste modo, o Preço por Ação poderá diferir
dos preços que prevalecerão no mercado após a conclusão.
Para mais informações, veja o fator de risco “A eventual contratação e realização de operações de total
return swap e hedge podem influenciar a demanda e o preço das Ações” constante da seção “Fatores
de Risco – Riscos Relacionados à Oferta e às Ações” na página 94 deste Prospecto Preliminar.
Oferta Não Institucional
A Oferta Não Institucional será realizada exclusivamente junto a Investidores Não Institucionais que
realizarem solicitação de reserva antecipada mediante o preenchimento de formulário específico
destinado à subscrição/aquisição de Ações, em caráter irrevogável e irretratável, no âmbito da
Oferta Não Institucional, junto a uma única Instituição Consorciada (“Pedido de Reserva”), durante
o período compreendido entre 25 de setembro de 2020, inclusive, e 13 de outubro de 2020,
inclusive (“Período de Reserva”), ou, no caso de Investidores Não Institucionais que sejam
Pessoas Vinculadas, os quais deverão, necessariamente, indicar no Pedido de Reserva a sua
condição de Pessoa Vinculada, durante o período compreendido entre 25 de setembro de 2020,
inclusive, e 02 de outubro de 2020, inclusive, terminando em data que antecederá em pelo menos
7 (sete) dias úteis a conclusão do Procedimento de Bookbuilding (“Período de Reserva para
Pessoas Vinculadas”), observados, em qualquer hipótese, o valor mínimo de pedido de
investimento de R$3.000,00 (três mil de reais) por Investidor Não Institucional, e o valor máximo de
pedido de investimento de R$1.000.000,00 (um milhão de reais) por Investidor Não Institucional
(“Valores Mínimo e Máximo do Pedido de Reserva na Oferta Não Institucional”).
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Os Investidores Não Institucionais que sejam considerados Pessoas Vinculadas poderão realizar
Pedido de Reserva durante o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, o qual terminará em
data que antecederá em pelo menos 7 (sete) dias úteis a conclusão do Procedimento de
Bookbuilding, sendo que aqueles Investidores Não Institucionais que sejam considerados Pessoas
Vinculadas que não realizarem seus Pedidos de Reserva durante o Período de Reserva para
Pessoas Vinculadas terão seus Pedidos de Reserva cancelados em caso de excesso de demanda
superior a 1/3 (um terço) à quantidade de Ações inicialmente ofertada (sem considerar as Ações
Adicionais e as Ações Suplementares), nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400. Os
Investidores Não Institucionais que sejam considerados Pessoas Vinculadas que realizarem seus
Pedidos de Reserva no Período de Reserva para Pessoas Vinculadas não terão seus Pedidos de
Reserva cancelados mesmo no caso de excesso de demanda superior a um terço das Ações
inicialmente ofertadas.
Os Investidores Não Institucionais que aderirem à Oferta Não Institucional não participarão do
Procedimento de Bookbuilding, e, portanto, não participarão da fixação do Preço por Ação.
No contexto da Oferta Não Institucional e considerando o esforço mínimo de dispersão acionária
previsto no Regulamento do Novo Mercado, caso haja demanda e a critério dos Coordenadores da
Oferta, o montante de, no mínimo, 10% (dez por cento) e, no máximo, 20% (vinte por cento) do
total das Ações (considerando as Ações Adicionais, mas sem considerar as Ações
Suplementares), a exclusivo critério e discricionariedade da Companhia, dos Acionistas
Vendedores e dos Coordenadores da Oferta, será destinado, prioritariamente, à colocação pública
junto a Investidores Não Institucionais que tenham realizado Pedido de Reserva, nos termos do
artigo 12 do Regulamento do Novo Mercado,
Na eventualidade de a totalidade dos Pedidos de Reserva realizados por Investidores Não
Institucionais ser superior à quantidade de Ações destinadas à Oferta Não Institucional, haverá
rateio, conforme disposto no item (v) abaixo.
Os Investidores Não Institucionais deverão observar, além das condições previstas nos Pedidos de
Reserva, o procedimento abaixo:
(i)

durante o Período de Reserva ou o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, conforme o
caso, cada um dos Investidores Não Institucionais interessados em participar da Oferta deverá
realizar Pedido de Reserva com uma única Instituição Consorciada, de forma irrevogável e
irretratável, exceto pelo disposto nos incisos (ii), (iii), (iv), (vii), (ix) e (x) abaixo e na seção
“Violações das Normas de Conduta” na página 63 deste Prospecto;

(ii)

os Investidores Não Institucionais que decidirem participar diretamente da Oferta Não
Institucional poderão estipular, no Pedido de Reserva, um preço máximo por Ação como
condição de eficácia de seu Pedido de Reserva, sem necessidade de posterior confirmação,
sendo que, caso o Preço por Ação seja fixado em valor superior ao valor estabelecido pelo
Investidor Não Institucional, o respectivo Pedido de Reserva será automaticamente cancelado;

(iii) os Investidores Não Institucionais deverão realizar seus Pedidos de Reserva no Período de
Reserva, observado os Valores Mínimo e Máximo de Pedido de Reserva na Oferta Não
Institucional, sendo que os Investidores Não Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas
deverão, necessariamente, indicar no Pedido de Reserva a sua condição de Pessoa
Vinculada, sob pena de seu Pedido de Reserva ser cancelado pela Instituição Consorciada;
(iv) caso seja verificado excesso de demanda superior em 1/3 (um terço) à quantidade de Ações
inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações Suplementares e as Ações Adicionais), será
vedada a colocação de Ações aos Investidores Não Institucionais que sejam Pessoas
Vinculadas, sendo os Pedidos de Reserva realizados por Investidores Não Institucionais que
sejam Pessoas Vinculadas automaticamente cancelados, exceto os Pedidos de Reserva que
tenham sido realizados no Período de Reserva para Pessoas Vinculadas;
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(v)

caso o total de Ações da Oferta Não Institucional objeto dos Pedidos de Reserva realizados
por Investidores Não Institucionais (a) seja igual ou inferior ao montante de Ações da Oferta
Não Institucional, não haverá rateio, sendo integralmente atendidos todos os Pedidos de
Reserva realizados por Investidores Não Institucionais, de modo que as Ações
remanescentes, se houver, serão destinadas aos Investidores Institucionais; ou (b) exceda o
total de Ações da Oferta Não Institucional, será realizado rateio proporcional ao valor dos
respectivos Pedidos de Reserva, desconsiderando-se, entretanto, as frações de Ações e
observado o Valor Mínimo do Pedido de Reserva na Oferta Não Institucional. Caso haja rateio
no âmbito da Oferta Não Institucional, os valores depositados em excesso serão devolvidos
aos investidores sem juros ou correção monetária, sem reembolso e com dedução, se for o
caso, dos valores relativos aos tributos eventualmente incidentes, no prazo de três dias úteis
contados da Data de Liquidação;

(vi) até as 16h00 do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação do Anúncio de Início,
serão informados a cada Investidor Não Institucional pela Instituição Consorciada que tenha
recebido o respectivo Pedido de Reserva por meio do seu respectivo endereço eletrônico, ou,
na sua ausência, por fac-símile, telefone ou correspondência, a Data de Liquidação, a
quantidade de Ações alocadas (ajustada, se for o caso, em decorrência do rateio, conforme
descrito acima), o Preço por Ação e o valor do respectivo investimento, sendo que, em
qualquer caso, o valor do investimento será limitado àquele indicado no respectivo Pedido de
Reserva;
(vii) até as 10h00 da Data de Liquidação, cada Investidor Não Institucional que tenha realizado
Pedido de Reserva deverá efetuar o pagamento, à vista e em recursos imediatamente
disponíveis, em moeda corrente nacional, do valor indicado no inciso (vii) acima à Instituição
Consorciada que tenha recebido o respectivo Pedido de Reserva sob pena de, em não o
fazendo, ter seu Pedido de Reserva automaticamente cancelado; em caso de tal
cancelamento automático, a Instituição Consorciada que tenha recebido o Pedido de Reserva
deverá garantir a liquidação por parte do respectivo Investidor Não Institucional;
(viii) na Data de Liquidação, a Instituição Consorciada que tenha recebido o respectivo Pedido de
Reserva entregará, por meio da B3, as Ações alocadas ao respectivo Investidor Não
Institucional que tenha realizado Pedido de Reserva de acordo com os procedimentos
previstos no Contrato de Colocação, desde que tenha efetuado o pagamento previsto no
inciso (viii) acima;
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(ix) caso (a) seja verificada divergência relevante entre as informações constantes deste
Prospecto Preliminar e do Prospecto Definitivo que altere substancialmente o risco assumido
pelos Investidores Não Institucionais ou a sua decisão de investimento, nos termos do artigo
45, parágrafo 4º, da Instrução CVM 400; (b) a Oferta seja suspensa, nos termos do artigo 20
da Instrução CVM 400; e/ou (c) a Oferta seja modificada, nos termos do artigo 27 da Instrução
CVM 400, o Investidor Não Institucional poderá desistir do respectivo Pedido de Reserva
devendo, para tanto, informar sua decisão à Instituição Consorciada que tenha recebido o
respectivo Pedido de Reserva (1) até as 12h do quinto dia útil subsequente à data de
disponibilização do Prospecto Definitivo, no caso da alínea (a) acima; e (2) até as 12h do
quinto dia útil subsequente à data em que o Investidor Não Institucional for comunicado
diretamente pela Instituição Consorciada sobre a suspensão ou a modificação da Oferta, nos
casos das alíneas (b) e (c) acima. Adicionalmente, os casos das alíneas (b) e (c) acima serão
imediatamente divulgados por meio de Anúncio de Retificação, nos mesmos veículos
utilizados para divulgação do Aviso ao Mercado e do Anúncio de Início, conforme disposto no
artigo 27 da Instrução CVM 400. No caso da alínea (c) acima, após a divulgação do Anúncio
de Retificação, a respectiva Instituição Consorciada deverá acautelar-se e certificar-se, no
momento do recebimento das aceitações da Oferta, de que o respectivo Investidor Não
Institucional está ciente de que a Oferta original foi alterada e de que tem conhecimento das
novas condições. Caso o Investidor Não Institucional não informe sua decisão de desistência
do Pedido de Reserva, nos termos deste inciso, o Pedido de Reserva, será considerado válido
e o Investidor Não Institucional deverá efetuar o pagamento do valor do investimento. Caso o
Investidor Não Institucional já tenha efetuado o pagamento nos termos do inciso (viii) acima e
venha a desistir do Pedido de Reserva nos termos deste inciso, os valores depositados serão
devolvidos sem juros ou correção monetária, sem reembolso e com dedução, se for o caso,
dos valores relativos aos tributos eventualmente incidentes, no prazo de três dias úteis
contados do pedido de cancelamento do respectivo Pedido de Reserva; e
(x)

caso não haja conclusão da Oferta ou em caso de resilição do Contrato de Colocação ou de
cancelamento ou revogação da Oferta, todos os Pedidos de Reserva serão cancelados e a
Instituição Consorciada que tenha recebido o respectivo Pedido de Reserva comunicará ao
respectivo Investidor Não Instituconal o cancelamento da Oferta, o que poderá ocorrer,
inclusive, mediante divulgação de comunicado ao mercado. Caso o Investidor Não
Institucional já tenha efetuado o pagamento nos termos do inciso (viii) acima, os valores
depositados serão devolvidos sem juros ou correção monetária, sem reembolso e com
dedução, se for o caso, dos valores relativos aos tributos eventualmente incidentes, no prazo
de três dias úteis contados da comunicação do cancelamento da Oferta.

Para as hipóteses de suspensão, modificação, revogação ou cancelamento da Oferta, veja a
seção “Suspensão, modificação, revogação ou cancelamento da Oferta”, a partir da página
60 deste Prospecto.
Os Investidores Não Institucionais deverão realizar a subscrição das Ações mediante o pagamento
à vista, em moeda corrente nacional, em recursos imediatamente disponíveis, de acordo com o
procedimento aqui descrito.
As Instituições Consorciadas somente atenderão aos Pedidos de Reserva feitos por
Investidores Não Institucionais titulares de conta nelas aberta ou mantida pelo respectivo
Investidor Não Institucional.
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Recomenda-se aos Investidores Não Institucionais interessados em participar da Oferta,
previamente à realização de seus Pedidos de Reserva que (i) leiam cuidadosamente os
termos e as condições estipulados no Pedido de Reserva, sobretudo os procedimentos
relativos à liquidação da Oferta e as informações constantes, deste Prospecto e do
Formulário de Referência anexo a este Prospecto, especialmente as seções “Sumário da
Companhia– Principais Fatores de Risco da Companhia” e “Fatores de Risco Relacionados
à Oferta e às Ações”, bem como o item “4. Fatores de Risco” do Formulário de Referência;
(ii) verifiquem com a Instituição Consorciada de sua preferência, antes de realizar seu
Pedido de Reserva, se esta exigirá, a seu exclusivo critério, a manutenção de recursos em
conta nela aberta e/ou mantida junto a ela para fins de garantia do Pedido de Reserva;
(iii) entrem em contato com a Instituição Consorciada de sua preferência para obter
informações mais detalhadas sobre o prazo por ela estabelecido para a realização do Pedido
de Reserva ou, se for o caso, para a abertura/atualização de cadastro ou conta junto a tal
Instituição Consorciada, tendo em vista os procedimentos operacionais por ela adotados; e
(iv) verifiquem com a Instituição Consorciada de sua preferência, antes de preencher e
entregar o seu Pedido de Reserva, a possibilidade de débito antecipado da reserva por parte
da Instituição Consorciada. Os Investidores Não Institucionais interessados na realização
do Pedido de Reserva deverão ler cuidadosamente os termos e condições estipulados nos
respectivos Pedidos de Reserva, bem como as informações constantes deste Prospecto.
Oferta Institucional
A Oferta Institucional será realizada exclusivamente pelos Coordenadores da Oferta e pelos
Agentes de Colocação Internacional junto a Investidores Institucionais.
Após o atendimento dos Pedidos de Reserva, até o limitre estabelecido, as Ações remanescentes
serão destinadas à colocação pública junto a Investidores Institucionais, por meio dos
Coordenadores da Oferta e dos Agentes de Colocação Internacional, não sendo admitidas para
tais Investidores Institucionais reservas antecipadas, inexistindo valores mínimo e máximo de
investimento e assumindo cada Investidor Institucional a obrigação de verificar se está cumprindo
os requisitos acima para participar da Oferta Institucional, para então apresentar suas intenções de
investimento durante o Procedimento de Bookbuilding.
Caso o número de Ações objeto de intenções de investimento recebidas de Investidores
Institucionais durante o Procedimento de Bookbuilding, na forma do artigo 44 da Instrução
CVM 400, exceda o total de Ações remanescentes após o atendimento dos Pedidos de Reserva,
nos termos e condições descritos acima, terão prioridade no atendimento de suas respectivas
intenções de investimento os Investidores Institucionais que, a critério da Companhia, dos
Acionistas Vendedores, dos Coordenadores da Oferta e dos Agentes de Colocação Internacional,
levando em consideração o disposto no Plano de Distribuição, nos termos do parágrafo 3º do
artigo 33 da Instrução CVM 400 e do Regulamento do Novo Mercado, melhor atendam ao objetivo
desta Oferta de criar uma base diversificada de acionistas, formada por Investidores Institucionais
com diferentes critérios de avaliação sobre as perspectivas da Companhia, seu setor de atuação e
a conjuntura macroeconômica brasileira e internacional.
Até as 16:00 horas do primeiro dia útil subsequente à data de disponibilização do Anúncio de
Início, os Coordenadores da Oferta e os Agentes de Colocação Internacional informarão aos
Investidores Institucionais, por meio de seu endereço eletrônico ou, na sua ausência, por telefone,
a quantidade de Ações alocadas e o valor do respectivo investimento.
A entrega das Ações alocadas deverá ser efetivada na Data de Liquidação, mediante pagamento
em moeda corrente nacional, à vista e em recursos imediatamente disponíveis, do valor resultante
do Preço por Ação multiplicado pela quantidade de Ações alocadas, de acordo com os
procedimentos previstos no Contrato de Colocação.
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A subscrição/aquisição das Ações será formalizada mediante preenchimento e assinatura de
boletim de subscrição/contrato de compra e venda de Ações, conforme o caso, cujos modelos
finais serão previamente apresentados à CVM e que informam o Investidor Institucional sobre o
procedimento para a entrega das Ações. As Ações que forem objeto de esforços de colocação no
exterior pelos Agentes de Colocação Internacional, junto a Investidores Estrangeiros, serão
obrigatoriamente subscritas/adquiridas e integralizadas/liquidadas no Brasil junto aos
Coordenadores da Oferta, em moeda corrente nacional, por meio dos mecanismos previstos na
Resolução CMN 4.373 e na Instrução CVM 560, ou na Lei 4.131.
Poderá ser aceita a participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no
Procedimento de Bookbuilding, mediante a coleta de intenções de investimento, até o limite
máximo de 20% (vinte por cento) das Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações
Suplementares e as Ações Adicionais). Nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400, caso seja
verificado excesso de demanda superior a um terço das Ações inicialmente ofertadas (sem
considerar as Ações Suplementares e as Ações Adicionais), não será permitida a colocação, pelos
Coordenadores da Oferta, de Ações junto a Investidores Institucionais que sejam Pessoas
Vinculadas, sendo as intenções de investimento realizadas por Investidores Institucionais que
sejam Pessoas Vinculadas automaticamente canceladas.
A participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no
Procedimento de Bookbuilding poderá impactar adversamente na formação do Preço por
Ação e o investimento nas Ações por Investidores Institucionais que sejam Pessoas
Vinculadas poderá reduzir a liquidez das ações ordinárias de emissão da Companhia no
mercado secundário. Para mais informações, veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à
Oferta e às Ações – A participação de Investidores Institucionais que sejam considerados
Pessoas Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding poderá impactar adversamente a
formação do Preço por Ação e o investimento nas Ações por Investidores Institucionais que
sejam Pessoas Vinculadas poderá promover a redução da liquidez das Ações de emissão da
Companhia no mercado secundário, na página 92 deste Prospecto.
Prazos da Oferta
O prazo para a distribuição das Ações terá início na data de disponibilização do Anúncio de Início,
com data estimada para ocorrer em 15 de outubro de 2020, nos termos do artigo 52 e 54-A da
Instrução CVM 400, e será encerrado na data de disponibilização do Anúncio de Encerramento,
limitado ao prazo máximo de seis meses, contado a partir da data de disponibilização do Anúncio
de Início, com data máxima estimada para ocorrer em 15 de março de 2021, em conformidade com
os artigos 18 e 29 da Instrução CVM 400 (“Prazo de Distribuição”).
As Instituições Participantes da Oferta terão o prazo de até 2 (dois) dias úteis, contados da data de
disponibilização do Anúncio de Início, para efetuar a colocação das Ações (“Período de
Colocação”). A liquidação física e financeira da Oferta deverá ser realizada até o último dia do
Período de Colocação (“Data de Liquidação”), exceto com relação à distribuição de Ações
Suplementares, cuja liquidação física e financeira deverá ser realizada até o 2º (segundo) dia útil
contado da(s) respectiva(s) data(s) de exercício da Opção de Ações Suplementares (cada uma
delas, “Data de Liquidação das Ações Suplementares”). As Ações, as Ações Adicionais e as Ações
Suplementares, conforme o caso, serão entregues aos respectivos investidores até as 16:00 horas
da Data de Liquidação ou da Data de Liquidação das Ações Suplementares, conforme o caso. As
Ações que forem objeto de esforços de colocação no exterior pelos Agentes de Colocação
Internacional, junto a Investidores Estrangeiros, serão obrigatoriamente subscritas/adquiridas e
integralizadas/liquidadas no Brasil junto aos Coordenadores da Oferta, em moeda corrente
nacional, por meio dos mecanismos previstos na Resolução CMN 4.373 e na Instrução CVM 560,
ou na Lei 4.131.
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A data de início da Oferta será anunciada mediante a disponibilização do Anúncio de Início em
conformidade com o artigo 52 da Instrução CVM 400. O término da Oferta e seu resultado serão
anunciados mediante a disponibilização do Anúncio de Encerramento, com data máxima para
ocorrer em 15 de março de 2021, em conformidade com o artigo 29 da Instrução CVM 400.
Contrato de Colocação e Contrato de Colocação Internacional
O Contrato de Colocação será celebrado pela Companhia, pelos Acionistas Vendedores e pelos
Coordenadores da Oferta, tendo como interveniente anuente a B3. De acordo com os termos do
Contrato de Colocação, os Coordenadores da Oferta concordaram em distribuir, em regime de
garantia firme de liquidação de forma individual e não solidária, na proporção e até o limite
individual de garantia firme de liquidação prestada por cada um dos Coordenadores da Oferta, nos
termos do Contrato de Colocação, a totalidade das Ações, diretamente ou por meio das Instituições
Consorciadas, em conformidade com as disposições da Instrução CVM 400 e observados os
esforços de dispersão acionária previstos no Regulamento do Novo Mercado da B3.
Os Coordenadores da Oferta prestarão Garantia Firme de Liquidação, conforme disposto na seção
“Informações sobre a Garantia Firme de Liquidação”, na página 61 deste Prospecto.
Nos termos do Contrato de Colocação Internacional, a ser celebrado na mesma data de celebração
do Contrato de Colocação, os Agentes de Colocação Internacional realizarão os esforços de
colocação das Ações no exterior.
O Contrato de Colocação e o Contrato de Colocação Internacional estabelecem que a obrigação
dos Coordenadores da Oferta e dos Agentes de Colocação Internacional de efetuarem o
pagamento pelas Ações está sujeita a determinadas condições, como a ausência de eventos
adversos relevantes na Companhia e em seus negócios, a execução de certos procedimentos
pelos auditores independentes da Companhia, entrega de opiniões legais pelos assessores
jurídicos da Companhia e dos Coordenadores da Oferta, bem como a assinatura de termos de
restrição à negociação das Ações pelos Acionistas Vendedores, pela Companhia, seus
Administradores, dentre outras providências necessárias.
De acordo com o Contrato de Colocação e com o Contrato de Colocação Internacional, a
Companhia e os Acionistas Vendedores assumiram a obrigação de indenizar os Coordenadores da
Oferta e os Agentes de Colocação Internacional em certas circunstâncias e contra determinadas
contingências.
O Contrato de Colocação Internacional obriga a Companhia e os Acionistas Vendedores a indenizar
os Agentes de Colocação Internacional caso eles venham a sofrer perdas no exterior por conta de
incorreções relevantes ou omissões relevantes nos Offering Memoranda. O Contrato de Colocação
Internacional possui declarações específicas em relação à observância de isenções das leis de
valores mobiliários dos Estados Unidos, as quais, se descumpridas, poderão dar ensejo a outros
potenciais procedimentos judiciais. Em cada um dos casos indicados acima, procedimentos judiciais
poderão ser iniciados contra a Companhia no exterior. Estes procedimentos no exterior, em especial
nos Estados Unidos, poderão envolver valores substanciais, em decorrência do critério utilizado nos
Estados Unidos para o cálculo das indenizações devidas nestes processos. Se eventualmente a
Companhia for condenada em um processo no exterior em relação a incorreções relevantes ou
omissões relevantes nos Offering Memoranda, se envolver valores elevados, tal condenação poderá
ocasionar um impacto significativo e adverso na Companhia. Para informações adicionais, veja a
seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – A realização desta oferta pública de
distribuição das Ações, com esforços de colocação no exterior, poderá deixar a Companhia exposta
a riscos relativos a uma oferta de valores mobiliários no Brasil e no exterior. Os riscos relativos a
ofertas de valores mobiliários no exterior são potencialmente maiores do que os riscos relativos a
uma oferta de valores mobiliários no Brasil”, na página 94 deste Prospecto.
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O Contrato de Colocação estará disponível para consulta, ou obtenção de cópia, a partir da data de
disponibilização do Anúncio de Início nos endereços dos Coordenadores da Oferta indicados na
seção “Disponibilização de Avisos e Anúncios da Oferta” na página 68 deste Prospecto.
Suspensão, modificação, revogação ou cancelamento da Oferta
Caso (i) seja verificada divergência relevante entre as informações constantes deste Prospecto
Preliminar e do Prospecto Definitivo que altere substancialmente o risco assumido pelos
Investidores Não Institucionais, ou a sua decisão de investimento, nos termos do artigo 45,
parágrafo 4°, da Instrução CVM 400; (ii) a Oferta seja suspensa, nos termos dos artigos 19 e 20 da
Instrução CVM 400; (iii) a Oferta seja modificada, nos termos dos artigos 25 e 27 da Instrução
CVM 400; e/ou (iv) o Preço por Ação seja fixado abaixo de 20% (vinte por cento) do preço
inicialmente indicado, considerando um Preço por Ação que seja o resultado da aplicação de 20%
(vinte por cento) sobre o valor máximo da Faixa Indicativa, sendo que o valor resultante desta
aplicação de 20% (vinte por cento) deverá ser descontado do valor mínimo da Faixa Indicativa, nos
termos do artigo 4º do Anexo II do Código ANBIMA e do item 21 do Ofício-Circular CVM/SRE,
poderão os Investidores Não Institucionais desistir de seus respectivos Pedidos de Reserva sem
quaisquer ônus, nos termos abaixo descrito.
A revogação, suspensão, cancelamento ou qualquer modificação na Oferta será imediatamente
divulgada por meio de anúncio disponibilizado nas páginas da Companhia, das Instituições
Participantes da Oferta, da CVM e da B3 na rede mundial de computadores, mesmos meios
utilizados para disponibilização do Aviso ao Mercado e do Anúncio de Início, conforme disposto no
artigo 27 da Instrução CVM 400.
Na hipótese de suspensão ou modificação da Oferta, nos termos dos artigos 20 e 27 da Instrução
CVM 400, ou da ocorrência de um Evento de Fixação do Preço em Valor Inferior à Faixa Indicativa,
as Instituições Consorciadas deverão acautelar-se e certificar-se, no momento da aceitação da
Oferta, de que o Investidor Não Institucional está ciente de que a Oferta foi alterada e de que tem
conhecimento das novas condições estabelecidas. Caso o Investidor Não Institucional já tenha
aderido à Oferta, cada Instituição Consorciada deverá comunicar diretamente, por correio
eletrônico, correspondência física ou qualquer outra forma de comunicação passível de
comprovação ao Investidor Não Institucional que tenha efetuado Pedido de Reserva junto a tal
Instituição Consorciada a respeito da modificação efetuada. Em tais casos, o Investidor Não
Institucional poderá desistir do seu Pedido de Reserva, nos termos acima descritos, até às 16h00
do 5º (quinto) dia útil subsequente à data em que for disponibilizado o Anúncio de Retificação ou à
data de recebimento, pelo Investidor Não Institucional, da comunicação direta pela Instituição
Consorciada acerca da suspensão ou modificação da Oferta.
Caso o Investidor Não Institucional não informe, por escrito, sua decisão de desistência do
Pedido de Reserva, nos termos descritos acima, seu respectivo Pedido de Reserva será
considerado válido e o Investidor Não Institucional deverá efetuar o pagamento do valor
total de seu investimento.
Caso o Investidor Não Institucional já tenha efetuado o pagamento e decida desistir do Pedido de
Reserva nas condições previstas acima, os valores depositados serão devolvidos sem qualquer
remuneração, juros ou correção monetária, sem reembolso de custos e com dedução, caso
incidentes, de quaisquer tributos eventualmente aplicáveis sobre os valores pagos em função do
IOF/Câmbio e quaisquer outros tributos que, caso venham a ser criados, incluindo aqueles com
alíquota atual equivalente a zero que tenham sua alíquota majorada, no prazo máximo de 3 (três)
dias úteis contados do pedido de cancelamento do respectivo Pedido de Reserva.
A rescisão do Contrato de Colocação importará no cancelamento do registro da Oferta, nos termos
do artigo 19, §4º da Instrução CVM 400.
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Na hipótese de (i) não haver a conclusão da Oferta, (ii) resilição do Contrato de Colocação,
(iii) cancelamento da Oferta; (iv) revogação da Oferta que torne ineficazes a Oferta e os atos de
aceitação anteriores ou posteriores; ou, ainda, (v) em qualquer outra hipótese de devolução dos
Pedidos de Reserva em função de expressa disposição legal, todos os Pedidos de Reserva serão
automaticamente cancelados, e cada uma das Instituições Consorciadas que tenha recebido
Pedidos de Reserva comunicará ao respectivo Investidor Não Institucional sobre o cancelamento
da Oferta, o que poderá ocorrer, inclusive, mediante disponibilização de comunicado ao mercado.
Caso o Investidor Não Institucional já tenha efetuado o pagamento, os valores depositados serão
devolvidos sem qualquer remuneração, juros ou correção monetária, sem reembolso de custos e
com dedução, caso incidentes, de quaisquer tributos eventualmente aplicáveis sobre os valores
pagos em função do IOF/Câmbio, e quaisquer outros tributos que venham a ser criados, incluindo
aqueles com alíquota atual equivalente a zero que tenham sua alíquota majorada, no prazo
máximo de 3 (três) dias úteis contados do recebimento pelo investidor da comunicação acerca de
quaisquer dos eventos acima referidos. Nos casos acima, a Companhia, os Acionistas Vendedores
e os Coordenadores da Oferta não serão responsáveis por eventuais perdas e danos incorridas
pelos investidores.
Informações sobre a Garantia Firme de Liquidação
Após a divulgação do Aviso ao Mercado e de sua respectiva nova divulgação (com os logotipos
das Instituições Consorciadas), a disponibilização deste Prospecto, o encerramento do Período de
Reserva e do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, a conclusão do Procedimento de
Bookbuilding, a celebração do Contrato de Colocação e do Contrato de Colocação Internacional, a
concessão dos registros da Oferta pela CVM, a divulgação do Anúncio de Início e a
disponibilização do Prospecto Definitivo, bem como de seus eventuais aditamentos e/ou
suplementos, as Instituições Participantes da Oferta realizarão a colocação das Ações em mercado
de balcão não organizado, em regime de garantia firme de liquidação (considerando as Ações
Adicionais mas sem considerar as Ações Suplementares), a ser prestada exclusivamente pelos
Coordenadores da Oferta, de forma individual e não solidária, na proporção e até os limites
individuais abaixo descritos e demais disposições previstas no Contrato de Colocação:
Coordenador da Oferta

Quantidade

Coordenador Líder ...................................................................
Bank of America.......................................................................
Bradesco BBI ...........................................................................
UBS .........................................................................................
Citi ............................................................................................
Total ........................................................................................

32.467.663
32.467.663
21.271.917
21.271.917
4.478.300
111.957.460

Percentual (%)
29,0%
29,0%
19,0%
19,0%
4,0%
100%

A proporção prevista na tabela acima poderá ser realocada de comum acordo entre os
Coordenadores da Oferta.
A garantia firme de liquidação consiste na obrigação individual e não solidária dos Coordenadores
da Oferta, observado o disposto no Contrato de Colocação, de integralizar/liquidar financeiramente
as Ações (considerando as Ações Adicionais, mas sem considerar as Ações Suplementares) que
tenham sido subscritas/adquiridas, porém não integralizadas/liquidadas, no Brasil, pelos seus
respectivos investidores na Data de Liquidação, na proporção e até o limite individual de garantia
firme de liquidação prestada por cada um dos Coordenadores da Oferta, nos termos do Contrato
de Colocação (“Garantia Firme de Liquidação”). A Garantia Firme de Liquidação é vinculante a
partir do momento em que for concluído o Procedimento de Bookbuilding, concedidos os registros
da Oferta pela CVM, assinado o Contrato de Colocação e o Contrato de Colocação Internacional,
disponibilizado o Prospecto Definitivo e disponibilizado o Anúncio de Início.
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Caso as Ações (considerando as Ações Adicionais, mas sem considerar as Ações Suplementares)
objeto de Garantia Firme de Liquidação efetivamente subscritas/adquiridas por investidores não
sejam totalmente integralizadas/liquidadas por estes até a Data de Liquidação, cada Coordenador
da Oferta, observado o disposto no Contrato de Colocação, integralizará/liquidará, na Data de
Liquidação, pelo Preço por Ação, na proporção e até o limite individual da Garantia Firme de
Liquidação prestada por cada um dos Coordenadores da Oferta, de forma individual e não
solidária, a totalidade do saldo resultante da diferença entre (i) o número de Ações (considerando
as Ações Adicionais, mas sem considerar as Ações Suplementares) objeto da Garantia Firme de
Liquidação prestada pelos Coordenadores da Oferta, nos termos do Contrato de Colocação e
multiplicado pelo Preço por Ação; e (ii) o número de Ações (considerando as Ações Adicionais,
mas sem considerar as Ações Suplementares) objeto da Garantia Firme de Liquidação
efetivamente subscritas/adquiridas, no Brasil, por investidores e por esses integralizadas/liquidadas
no mercado, multiplicado pelo Preço por Ação.
Para os fins do disposto no item 5 do Anexo VI da Instrução CVM 400, em caso de exercício da
Garantia Firme de Liquidação, caso os Coordenadores da Oferta, por si ou por suas afiliadas, nos
termos do Contrato de Colocação, tenham interesse em vender tais Ações antes da
disponibilização do Anúncio de Encerramento, o preço de venda dessas Ações será o preço de
mercado das Ações, limitado ao Preço por Ação, sendo certo, entretanto, que as operações
realizadas em decorrência das atividades de estabilização previstas abaixo não estarão sujeitas a
tais limites.
Estabilização dos Preços das Ações
O Agente Estabilizador, por intermédio da Corretora, após notificação aos demais Coordenadores
da Oferta, poderá, a seu exclusivo critério, realizar operações bursáteis visando à estabilização do
preço das ações ordinárias de emissão da Companhia na B3, no âmbito da Oferta, dentro de 30
(trinta) dias corridos contados do primeiro dia útil da data de início da negociação das Ações na B3,
inclusive, observadas as disposições legais aplicáveis e o disposto no Contrato de Estabilização, o
qual foi previamente submetido à análise e aprovação da CVM e da B3, nos termos do artigo 23,
parágrafo 3º, da Instrução CVM 400 e do item II da Deliberação CVM nº 476, de 25 de janeiro de
2005, antes da disponibilização do Anúncio de Início.
Não existe obrigação por parte do Agente Estabilizador ou da Corretora de realizar operações
bursáteis e, uma vez iniciadas, tais operações poderão ser descontinuadas e retomadas a qualquer
momento, observadas as disposições do Contrato de Estabilização. Assim, o Agente Estabilizador
e a Corretora poderão escolher livremente as datas em que realizarão as operações de compra e
venda das Ações de emissão da Companhia no âmbito das atividades de estabilização, não
estando obrigados a realizá-las em todos os dias ou em qualquer data específica, podendo,
inclusive, interrompê-las e retomá-las a qualquer momento, a seu exclusivo critério.
O Contrato de Estabilização estará disponível para consulta e obtenção de cópias junto ao Agente
Estabilizador e à CVM a partir da data de disponibilização do Anúncio de Início nos endereços
indicados na seção “Informações Adicionais” a partir da página 66 deste Prospecto Preliminar.
Em conformidade com o disposto no Código ANBIMA, os Coordenadores da Oferta
recomendaram à Companhia e aos Acionistas Vendedores a contratação de instituição para
desenvolver atividades de formador de mercado, nos termos da Instrução da CVM nº 384, de
17 de março de 2003, para a realização de operações destinadas a fomentar a liquidez das
ações ordinárias emitidas pela Companhia no mercado secundário, no entanto, não houve
contratação de formador de mercado.
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Violações das Normas de Conduta
Na hipótese de haver descumprimento e/ou indícios de descumprimento, por quaisquer das
Instituições Consorciadas, de qualquer das obrigações previstas no termo de adesão ao Contrato
de Colocação, na carta-convite ou em qualquer contrato celebrado no âmbito da Oferta, ou, ainda,
de qualquer das normas de conduta previstas na regulamentação aplicável no âmbito da Oferta,
incluindo, sem limitação, as normas previstas na Instrução CVM 400, especialmente as normas
referentes ao período de silêncio, condições de negociação com as Ações, emissão de relatórios
de pesquisa e de marketing da Oferta, conforme previsto no artigo 48 da Instrução CVM 400, tal
Instituição Consorciada, a critério exclusivo dos Coordenadores da Oferta e sem prejuízo das
demais medidas por eles julgadas cabíveis, (i) deixará de integrar o grupo de instituições
financeiras responsáveis pela colocação das Ações no âmbito da Oferta, sendo cancelados todos
os Pedidos de Reserva, boletins de subscrição e contratos de compra e venda de Ações que tenha
recebido e a Instituição Consorciada deverá informar imediatamente aos respectivos investidores
sobre referido cancelamento, devendo ser restituídos pela Instituição Consorciada integralmente
aos respectivos investidores os valores eventualmente dados em contrapartida às Ações, no prazo
máximo de até 3 (três) dias úteis contados da data de divulgação do descredenciamento da
Instituição Consorciada, sem qualquer remuneração, juros ou correção monetária e, ainda, sem
reembolso de custos e com dedução, caso incidentes, de quaisquer tributos eventualmente
aplicáveis sobre os valores pagos, inclusive, em função do IOF/Câmbio, e quaisquer outros tributos
que venham a ser criados, incluindo aqueles com alíquota atual equivalente a zero que tenham sua
alíquota majorada; (ii) arcará integralmente com quaisquer custos e prejuízos relativos à sua
exclusão como Instituição Participante da Oferta, incluindo custos com publicações, indenizações
decorrentes de eventuais condenações judiciais em ações propostas por investidores por conta do
cancelamento, honorários advocatícios e demais custos perante terceiros, inclusive custos
decorrentes de demandas de potenciais investidores; (iii) indenizará, manterá indene e isentará os
Coordenadores da Oferta, suas afiliadas e respectivos administradores, acionistas, sócios,
funcionários e empregados, bem como os sucessores e cessionários dessas pessoas por toda e
qualquer perda que estes possam incorrer; e (iv) poderá ter suspenso, por um período de seis
meses contados da data da comunicação da violação, o direito de atuar como instituição
intermediária em ofertas públicas de distribuição de valores mobiliários sob a coordenação de
quaisquer dos Coordenadores da Oferta. Os Coordenadores da Oferta não serão, em hipótese
alguma, responsáveis por quaisquer prejuízos causados aos investidores que tiverem suas
intenções de investimento, Pedidos de Reserva, boletins de subscrição e/ou contratos de compra e
venda de Ações cancelados por força do descredenciamento da Instituição Consorciada.
Direitos, vantagens e restrições das Ações
As Ações (considerando as Ações Adicionais e as Ações Suplementares) conferirão aos seus
titulares os mesmos direitos, vantagens e restrições conferidos aos titulares de ações ordinárias de
emissão da Companhia, nos termos previstos em seu Estatuto Social, na Lei das Sociedades por
Ações e no Regulamento do Novo Mercado, conforme vigentes nesta data, dentre os quais se
destacam os seguintes:
(i) direito de voto nas deliberações das assembleias gerais de acionistas da Companhia, sendo
que cada Ação corresponderá a um voto;
(ii) direito ao dividendo mínimo obrigatório, em cada exercício social, não inferior a 15% do lucro
líquido ajustado nos termos do artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações e do artigo 29 do
estatuto da Companhia;
(iii) direito ao recebimento integral de dividendos e demais proventos de qualquer natureza que a
Companhia vier a declarar a partir da data de disponibilização do Anúncio de Início;
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(iv) direito de alienação, nas mesmas condições asseguradas ao acionista controlador alienante,
em 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 (tag along), observadas
as condições e os prazos previstos nas disposições legais e regulamentares aplicáveis;
(v) direito de alienação em oferta pública de cancelamento de registro de emissor de valores
mobiliários ou de cancelamento de listagem das ações ordinárias de emissão da Companhia
no Novo Mercado, por valor justo, ao menos igual ao valor de avaliação da Companhia
apurado de acordo com os critérios estabelecidos no artigo 4º, parágrafo 4º, da Lei das
Sociedades por Ações, bem como nos critérios aceitos pela CVM;
(vi) no caso de liquidação da Companhia, direito de participar no acervo líquido da Companhia, na
forma prevista na Lei das Sociedades por Ações, na proporção da sua participação no capital
social; e
(vii) direito de retirada dos acionistas que dissentirem de certas deliberações tomadas em
assembleia geral, mediante reembolso do valor de suas ações com base no seu valor
patrimonial, observado o disposto na Lei das Sociedades por Ações.
Para mais informações sobre os direitos, vantagens e restrições das ações ordinárias de
emissão da Companhia, veja a seção “18. Valores Mobiliários” do Formulário de Referência
anexo a este Prospecto.
Negociação das Ações na B3
A Companhia e a B3 celebrarão oportunamente o “Contrato de Participação no Novo Mercado”, por
meio do qual a Companhia aderirá às Práticas Diferenciadas de Governança Corporativa do Novo
Mercado, segmento especial de negociação de valores mobiliários da B3 (“Novo Mercado”),
disciplinado pelo Regulamento do Novo Mercado, que estabelece regras diferenciadas de
governança corporativa e divulgação de informações ao mercado a serem observadas pela
Companhia, mais rigorosas do que aquelas estabelecidas na Lei das Sociedades por Ações,
observado que o referido contrato entrará em vigor na data de disponibilização do Anúncio de Início.
As principais regras relativas ao Regulamento do Novo Mercado encontram-se resumidas na seção
18 do Formulário de Referência da Companhia. Para informações adicionais sobre a negociação
das Ações na B3, consulte uma instituição autorizada a operar na B3.
As Ações passarão a ser negociadas no Novo Mercado a partir do dia útil seguinte à
disponibilização do Anúncio de Início sob o código “CONX3”.
Recomenda-se a leitura deste Prospecto Preliminar 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 da Companhia e o item “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e
às Ações”, deste Prospecto Preliminar.
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Acordos de restrição à venda de Ações (Instrumentos de Lock-up)
A Companhia, seus administradores e os Acionistas Vendedores se comprometerão, perante os
Coordenadores da Oferta e os Agentes de Colocação Internacional, a celebrar acordos de restrição
à venda de Ações, por meio dos quais, observadas as exceções previstas no Contrato de
Colocação Internacional, concordarão, por um período de 180 (cento e oitenta) dias contados da
data de disponibilização do Anúncio de Início, em 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: (i) emitir, oferecer, vender, contratar a venda, empenhar, emprestar, dar
em garantia, conceder qualquer opção de compra, realizar qualquer venda a descoberto ou de
qualquer outra forma onerar, dispor, conceder quaisquer direitos, arquivar ou fazer com que seja
arquivada qualquer declaração de registro nos termos do Securities Act ou da legislação Brasileira,
em todos os casos com relação às Ações ou aos valores mobiliários sujeitos ao lock-up; (ii)
celebrar qualquer contrato de swap ou qualquer acordo que transfira para outro, no todo ou em
parte, qualquer um dos direitos econômicos decorrentes das Ações ou quaisquer valores
mobiliários conversíveis em, exercíveis ou trocáveis por ações ordinárias, warrants, quaisquer
outros direitos de compra de ações ordinárias ou, ainda, qualquer transação liquidada por meio da
entrega de ações ordinárias ou outros títulos, em dinheiro ou de outra forma; (iii) divulgar
publicamente a intenção de efetuar qualquer operação especificada nos itens (i) ou (ii) acima; ou
(iv) engajar em qualquer operação de hedge ou outra transação que que teria um efeito de
emissão de novas ações ou disposição das ações da Companhia por outra pessoa que não a
Companhia, incluindo, sem limitação, qualquer opção put ou call ou qualquer venda a descoberto,
venda ou concessão de qualquer direito com relação a qualquer ação ordinária da Companhia ou
qualquer valor mobiliário que inclua, se relacione ou derive qualquer parte significativa de seu valor
das ações ordinárias de emissão da Companhia sem consentimento prévio por escrito dos
Coordenadores da Oferta, exceto por: (a) outorga pela Companhia de opções nos termos do
aprovado Plano de Opção de Compra de Ações vigente, conforme descrito no Formulário de
Referência da Companhia, e emissões de ações ordinárias pelo exercício de tais opções, desde
que os adquirente de quaisquer ações ordinárias emitidas de acordo com esta subseção (a)
estejam sujeitos aos termos e condições dos Instrumentos de Lock-Up (b) doações de boa-fé,
desde que, antes de tal transação, o respectivo adquirente se comprometa por escrito a respeitar
os termos do Instrumento de Lock-up e confirme que, desde a data de celebração do Instrumento
de Lock-up, esteve em conformidade com o respectivo Instrumento de Lock-up, (c) transferências a
um trust em benefício direto ou indireto do próprio signatário do respectivo Instrumento de Lock-up
e/ou de familiares imediatos do mesmo, desde que, antes de tal transação, o respectivo adquirente
se comprometa por escrito a respeitar os termos do Instrumento de Lock-up e confirme que, desde
a data de celebração do Instrumento de Lock-up, esteve em conformidade com o respectivo
Instrumento de Lock-up, (d) qualquer de suas afiliadas, desde que, antes de tal transação, o
respectivo adquirente se comprometa por escrito a respeitar os termos do Instrumento de Lock-up
e confirme que, desde a data de celebração do Instrumento de Lock-up, esteve em conformidade
com o respectivo Instrumento de Lock-up, (e) transferências realizadas para fins de empréstimo de
ações pelo signatário do Instrumento de Lock-up para um Coordenador da Oferta, de um
determinado número de ações para fins de realização das atividades de estabilização do preço das
Ações, nos termos do Contrato de Colocação e do Contrato de Estabilização, (f) no caso do
Lock-up a ser firmado pela ALAOF FIP, transferências de ações ordinárias para qualquer diretor,
conselheiro ou empregado da Companhia, mediante o exercício por qualquer diretor, conselheiro
ou empregado de qualquer opções nos termos do aprovado Plano de Opção de Compra de Ações
vigente, conforme descrito no Formulário de Referência da Companhia, desde que os adquirentes
de quaisquer ações ordinárias emitidas de acordo com esta subseção (f) estejam sujeitos aos
termos e condições dos Instrumentos de Lock-Up, e (g) transferências de ações ordinárias para
quaisquer Acionistas Vendedores que sejam signatários do Instrumento de Lock-Up, desde que os
adquirentes de quaisquer ações ordinárias emitidas de acordo com esta subseção (g) estejam
sujeitos aos termos e condições dos Instrumentos de Lock-Up.
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A venda ou a percepção de uma possível venda de um volume substancial das ações de emissão
da Companhia poderá prejudicar o valor de negociação das Ações. Para mais informações, veja
a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – A venda, ou a percepção de
potencial venda, de quantidades significativas das Ações de emissão da Companhia após a
conclusão da Oferta e após o período de lock-up, poderá afetar negativamente o preço de
mercado das Ações de emissão da Companhia no mercado secundário e a percepção dos
investidores sobre a Companhia”, na página 91 deste Prospecto Preliminar.
Instituição financeira responsável pela escrituração das Ações
A instituição financeira contratada para a prestação de serviços de escrituração, custódia e
transferência das Ações é a Itaú Corretora de Valores S.A.
Inadequação da Oferta
A Oferta é inadequada aos investidores que não se enquadrem nas definições de Investidor
Não Institucional ou de Investidor Institucional. Uma decisão de investimento nas Ações
requer experiência e conhecimentos específicos que permitam ao investidor uma análise
detalhada dos negócios da Companhia, mercado de atuação e os riscos inerentes aos
negócios da Companhia, que podem, inclusive, ocasionar a perda integral do valor
investido. Recomenda-se que os interessados em participar da Oferta consultem seus
advogados, contadores, consultores financeiros e demais profissionais que julgarem
necessários para auxiliá-los na avaliação da adequação da Oferta ao perfil de investimento,
dos riscos inerentes aos negócios da Companhia e ao investimento nas Ações.
O investimento em ações representa um investimento de risco, pois é um investimento em
renda variável e, assim, os investidores que pretendam investir nas Ações estão sujeitos a
perdas patrimoniais e riscos, inclusive àqueles relacionados às Ações, à Companhia, ao
setor em que a Companhia atua, aos seus acionistas e ao ambiente macroeconômico do
Brasil, descritos neste Prospecto e no Formulário de Referência a ele anexo, 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 as Ações ou, com relação à qual o investimento nas Ações seria, no
entendimento da Companhia e dos Coordenadores da Oferta, inadequado.
Condições a que a Oferta esteja submetida
A realização da Oferta não está submetida a qualquer condição, exceto pelas condições de mercado.
Informações adicionais
A subscrição/aquisição das Ações apresenta certos riscos e possibilidades de perdas patrimoniais
que devem ser cuidadosamente considerados antes da tomada de decisão de investimento.
Recomenda-se aos potenciais investidores, incluindo-se os Investidores Institucionais, que
leiam este Prospecto Preliminar, em especial as seções “Fatores de Risco Relacionados à
Oferta e às Ações” e “Sumário da Companhia – Principais Fatores de Risco da Companhia”,
a partir das páginas 89 e 17, respectivamente, bem como a seção “4. Fatores de Risco” do
Formulário de Referência anexo a este Prospecto Preliminar antes de tomar qualquer
decisão de investir nas Ações.
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Os Coordenadores da Oferta recomendam fortemente que os Investidores Não Institucionais
interessados em participar da Oferta leiam, atenta e cuidadosamente, os termos e condições
estipulados no Pedido de Reserva, especialmente os procedimentos relativos ao pagamento do
Preço por Ação e à liquidação da Oferta. É recomendada a todos os investidores a leitura
deste Prospecto e do Formulário de Referência a ele anexo antes da tomada de qualquer
decisão de investimento.
Os investidores que desejarem obter exemplar deste Prospecto Preliminar e acesso aos anúncios
e avisos referentes à Oferta ou informações adicionais sobre a Oferta ou, ainda, realizar reserva
das Ações, deverão dirigir-se aos seguintes endereços da Companhia, dos Coordenadores da
Oferta e/ou das Instituições Participantes da Oferta indicadas abaixo ou junto à CVM.
Nos termos do artigo 4º da Instrução CVM 400, os Acionistras Vendedores foram dispensados pela
CVM de divulgar o Prospecto Preliminar, uma vez que não possuem página própria registrada na
rede mundial de computadores para este fim.
Companhia
Triple Play Brasil Participações S.A.
Rua Bandeira Paulista, 726, 19º andar, conjunto 191, Itaim Bibi,
CEP 04532-002, São Paulo, SP
At.: Karlis Kruklis
Tel.: +55 (19) 99645 3259
ri.conexaofibra.com.br (neste website, clicar na seção “Informações aos Investidores” e em seguida
"Documentos CVM", por fim em “Prospecto Preliminar”).
Coordenadores da Oferta
Banco Itaú BBA S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 2º andar, Itaim Bibi
CEP 04538-132, São Paulo, SP
At.: Sra. Renata Dominguez
Tel.: +55 (11) 3708-8876
http://www.itau.com.br/itaubba-pt/nossos-negocios/ofertas-publicas/ (neste website, clicar em
“Triple Play Brasil Participações S.A.” e, posteriormente, clicar em “2020” e, em seguida, em
“Oferta Pública Inicial de Ações (IPO)”, por fim em “Prospecto Preliminar”.
Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.400, 12º andar, Itaim Bibi
CEP 04538-132, São Paulo, SP
At.: Sr. Bruno Saraiva
Telefone: +55 (11) 2188-4298
http://www.merrilllynch-brasil.com.br (neste website, no item “Prospectos” clicar no item “Triple Play
Brasil (Conexão)” e, então, clicar no documento correspondente).
Banco Bradesco BBI S.A.
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.309, 10º andar, Itaim Bibi
CEP 04543-011, São Paulo, SP
At.: Sr. Glenn Mallett
Tel.: +55 (11) 2169-4672
https://www.bradescobbi.com.br/Site/Home/Default.aspx (neste website, identificar “IPO Triple
Play” e, posteriormente, acessar o link “Prospecto Preliminar”)
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UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.400, 7º andar / parte, Itaim Bibi
CEP 04538-132, São Paulo, SP
At.: Sr. Billy McArthur
Tel.: +1 (212) 713-8758
https://www.ubs.com/br/pt/ubs_corretora/ofertas-publicas.html (neste website, clicar no título do
documento correspondente no subitem “Triple Play Brasil Participações S.A.”)
Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Avenida Paulista, 1.111, 14º andar (parte)
01311-920, São Paulo, SP
At.: Sr. Marcelo Millen
Tel.: +55 (11) 4009-2073
Fax: +55 (11) 2845-3080
https://corporateportal.brazil.citibank.com/prospectos.html (neste website, clicar em Triple Play
Brasil Participações S.A.” e, a seguir, clicar em “2020”, na sequência, clicar em “Oferta Pública
Inicial de Ações - IPO” e, por fim, selecionar o título do documento correspondente).
Este Prospecto Preliminar também estará disponível nos seguintes endereços e websites:
(i) CVM, situada na Rua Sete de Setembro, nº 111, 5º andar, CEP 20159-900, na Cidade do Rio
de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro e na Rua Cincinato Braga, nº 340, 2º, 3º e 4º andares,
CEP 01333-010, na Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo (www.cvm.gov.br, neste
website acessar “Central de Sistemas” na página inicial, acessar “Ofertas Públicas”, em
seguida, clicar em “Ofertas Primárias em Análise” e, na tabela, clicar no item “Ações”, acessar
o link referente ao “Triple Play Brasil Participações S.A.” e, posteriormente, clicar no link
referente ao Prospecto Preliminar disponível); e
(ii) B3 (http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/solucoes-para-emissores/ofertas-publicas/ –
neste website acessar “Ofertas em andamento”, depois clicar em “Empresas”, depois clicar em
“Triple Play Brasil Participações S.A.” e posteriormente acessar “Prospecto Preliminar”).
Disponibilização de avisos e anúncios da Oferta
O AVISO AO MERCADO, BEM COMO SUA NOVA DISPONIBILIZAÇÃO (COM O LOGOTIPO
DAS INSTITUIÇÕES CONSORCIADAS), O ANÚNCIO DE INÍCIO, O ANÚNCIO DE
ENCERRAMENTO, EVENTUAIS ANÚNCIOS DE RETIFICAÇÃO, BEM COMO TODO E
QUALQUER AVISO OU COMUNICADO RELATIVO À OFERTA SERÃO DISPONIBILIZADOS,
ATÉ O ENCERRAMENTO DA OFERTA, EXCLUSIVAMENTE, NAS PÁGINAS NA REDE
MUNDIAL DE COMPUTADORES DA COMPANHIA, DAS INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES DA
OFERTA INDICADAS ABAIXO, DA CVM E DA B3.
Nos termos do artigo 4º da Instrução CVM 400, os Acionistas Vendedores foram dispensados pela
CVM de divulgar o Aviso ao Mercado, bem como sua nova disponibilização (com logotipos 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, uma vez que não
possuem página própria registrada na rede mundial de computadores para este fim.
Companhia
Triple Play Brasil Participações S.A.
ri.conexaofibra.com.br (neste website, clicar na seção "Informações aos Investidores” e em seguida
"Comunicados e Fatos").
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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
“Triple Play Brasil Participações S.A.” e, posteriormente, clicar em “2020” e, em seguida, em
“Oferta Pública Inicial de Ações (IPO)”, por fim em “Aviso ao Mercado”).
Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A.
http://www.merrilllynch-brasil.com.br (neste website, no item “Prospectos” clicar no item “Triple Play
Brasil (Conexão)” e, então, clicar no documento correspondente).
Banco Bradesco BBI S.A.
https://www.bradescobbi.com.br/Site/Home/Default.aspx (neste website, identificar “IPO Triple
Play” e, posteriormente, clicar no título do documento correspondente).
UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobíliários S.A.
https://www.ubs.com/br/pt/ubs_corretora/ofertas-publicas.html (neste website, clicar no título do
documento correspondente no subitem “Triple Play Brasil Participações S.A.").
Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.
https://corporateportal.brazil.citibank.com/prospectos.html (neste website, clicar em Triple Play
Brasil Participações S.A.” e, a seguir, clicar em “2020”, na sequência, clicar em “Oferta Pública
Inicial de Ações - IPO” e, por fim, selecionar o título do documento correspondente).
Instituições Consorciadas
Informações adicionais sobre as Instituições Consorciadas podem ser obtidas nas dependências
das Instituições Consorciadas credenciadas junto à B3 para participar da Oferta, bem como na
página da rede mundial de computadores da B3 (http://www.b3.com.br).
Este Prospecto não constitui uma oferta de venda de Ações nos Estados Unidos ou em qualquer
outra jurisdição em que a venda seja proibida, sendo que não será realizado nenhum registro da
Oferta ou das Ações na SEC ou em qualquer agência ou órgão regulador do mercado de capitais
de qualquer outro país, exceto o Brasil. As Ações não poderão ser ofertadas ou vendidas nos
Estados Unidos ou a pessoas consideradas U.S. persons, conforme definido no Regulamento S,
sem que haja o registro sob o Securities Act, ou de acordo com uma isenção de registro nos
termos do Securities Act. A Companhia, os Acionistas Vendedores e os Coordenadores da Oferta
não pretendem registrar a Oferta ou as Ações nos Estados Unidos nem em qualquer agência ou
órgão regulador do mercado de capitais de qualquer outro país.
Tendo em vista a possibilidade de veiculação de matérias na mídia sobre a Companhia, os
Acionistas Vendedores e a Oferta, a Companhia, os Acionistas Vendedores e os
Coordenadores da Oferta alertam os investidores que estes deverão basear suas decisões
de investimento única e exclusivamente nas informações constantes deste Prospecto
Preliminar, do Prospecto Definitivo e do Formulário de Referência anexo a este Prospecto.
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, os Acionistas Vendedores e/ou os Coordenadores da Oferta poderão
gerar questionamentos por parte da CVM, B3 e/ou de potenciais investidores da Oferta, o
que poderá impactar negativamente a Oferta”, deste Prospecto Preliminar.
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LEIA ESTE PROSPECTO PRELIMINAR E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA A ELE ANEXO
ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL AS SEÇÕES “SUMÁRIO DA COMPANHIA –
PRINCIPAIS FATORES DE RISCO DA COMPANHIA” E “FATORES DE RISCO
RELACIONADOS À OFERTA E ÀS AÇÕES” A PARTIR DA PÁGINA 17 E 89 DESTE
PROSPECTO PRELIMINAR, BEM COMO A SEÇÃO “4 - FATORES DE RISCO” DO
FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA A ELE ANEXO, PARA UMA DESCRIÇÃO DE CERTOS
FATORES DE RISCO RELACIONADOS À COMPANHIA, À OFERTA E À SUBSCRIÇÃO DE
AÇÕES QUE DEVEM SER CONSIDERADOS NA TOMADA DE DECISÃO DE INVESTIMENTO.
A Oferta está sujeita à prévia análise e aprovação da CVM, sendo que o registro da Oferta foi
requerido junto à CVM em 18 de agosto de 2020.
O REGISTRO DA PRESENTE DISTRIBUIÇÃO NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM,
GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU EM JULGAMENTO
SOBRE A QUALIDADE DA COMPANHIA, BEM COMO SOBRE AS AÇÕES A SEREM
DISTRIBUÍDAS.
Uma decisão de investimento nas Ações requer experiência e conhecimentos específicos
que permitam ao investidor uma análise detalhada dos negócios da Companhia, mercado de
atuação e os riscos inerentes aos negócios da Companhia, que podem, inclusive, ocasionar
a perda integral do valor investido. Recomenda-se que os interessados em participar da
Oferta consultem seus advogados, contadores, consultores financeiros e demais
profissionais que julgarem necessários para auxiliá-los na avaliação da adequação da Oferta
ao perfil de investimento, dos riscos inerentes aos negócios da Companhia e ao
investimento nas Ações.
O investimento em ações representa um investimento de risco, pois é um investimento em
renda variável e, assim, os investidores que pretendam investir em ações estão sujeitos a
perdas patrimoniais e riscos, inclusive àqueles relacionados às Ações, à Companhia, ao
setor em que atua, aos seus acionistas e ao ambiente macroeconômico do Brasil, descritos
neste Prospecto Preliminar e no Formulário de Referência a ele anexo, e que devem ser
cuidadosamente considerados antes da tomada de decisão de investimento. O investimento
em ações não é, portanto, adequado a investidores avessos aos riscos relacionados à
volatilidade do mercado de capitais. Ainda assim, não há qualquer classe ou categoria de
investidor que esteja proibida por lei de subscrever/adquirir ações ou, com relação à qual o
investimento em ações seria, no entendimento da Companhia, dos Acionistas Vendedores e
dos Coordenadores da Oferta, inadequado.
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APRESENTAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES DA OFERTA
Coordenador Líder
O 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
America do Sul, obtendo a primeira colocação no ranking por quantidade de operações
acumulando um total de US$25,7 bilhões.
No segmento de renda fixa, o Itaú BBA conta com equipe dedicada para prover aos clientes
produtos no mercado doméstico e internacional, tais como: notas promissórias, debêntures,
commercial papers, fixed e floating rate notes, fundos de investimento em direitos creditórios
(FIDC), certificados de recebíveis imobiliários (CRI) e certificados de recebíveis do agronegócio
(CRA). Em 2014, segundo o ranking da ANBIMA, o Itaú BBA foi líder em distribuição de renda fixa
local, coordenando 20% do volume total distribuído, que ultrapassou os R$7 bilhões. Pelo mesmo
ranking, o Itaú BBA ficou em segundo lugar em 2015 e 2016, tendo coordenado operações cujo
volume total somou mais de US$4 bilhões em 2015, US$8 bilhões em 2016 e US$6 bilhões em
2017, equivalente a 14%, 21% e 27% do total, respectivamente. Em 2018 o Itaú BBA foi líder
obtendo 37% de participação sobre o volume total emitido, tendo coordenado operações cujo
volume total somou aproximadamente US$8 bilhões.
Bank of America
O Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A. está presente no Brasil desde 1953, com foco
na intermediação e negociação de títulos de renda fixa e variável, em operações de câmbio e na
prestação de serviços de banco de investimentos, incluindo a assessoria financeira em operações
de fusões e aquisições, reestruturações e no mercado de capitais.
A fusão global entre os grupos Merrill Lynch e Bank of America resultou no que o Bank of America
Merrill Lynch acredita ser um dos maiores conglomerados financeiros do mundo e um dos líderes
mundiais na negociação e intermediação de títulos e valores mobiliários, na prestação de serviços
de banco de investimentos e de finanças corporativas, na gestão de ativos e grandes riquezas e na
prestação de serviços de gestão de tesouraria. O conglomerado Bank of America Merrill Lynch
atende clientes nos segmentos de pessoa física, pequenos e médios negócios e também grandes
empresas, oferecendo uma vasta gama de produtos e serviços de banco comercial, banco de
investimentos, gestão de ativos e de risco. Sua ampla plataforma nos Estados Unidos serve mais
de 59 milhões de clientes a partir de suas mais de 6.100 agências, mais de 18.000 ATMs e um
sistema online que atende mais de 25 milhões de usuários ativos. O grupo atua em mais de 150
países, possuindo relacionamento com 99% das 500 maiores companhias de acordo com a U.S.
Fortune e 83% das 500 maiores companhias de acordo com a Fortune Global. As ações da Bank
of America Corporation (NYSE: BAC), controladora do Bank of America Merrill Lynch, fazem parte
do índice Dow Jones Industrial Average e são listadas na New York Stock Exchange. Nas
Américas, está entre os principais bancos em emissões de dívida e equity e na assessoria em
operações de fusões e aquisições, tendo recentemente atingido uma das principais posições em
levantamento de capital para empresas considerando o valor agregado de operações de equity,
bonds e financiamentos, de acordo com a Dealogic.
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Bradesco BBI
Banco de Investimento do Banco Bradesco S.A., o Bradesco BBI, é responsável por (i) originação
e execução de operações de financiamento de projetos; (ii) originação e execução de operações
de fusões e aquisições; (iii) originação, estruturação, sindicalização e distribuição de operações de
valores mobiliários de renda fixa no Brasil e exterior; e (iv) originação, estruturação, sindicalização
e distribuição de operações de valores mobiliários de renda variável no Brasil e exterior.
Bradesco BBI conquistou em 2018 os prêmios “Best Investment Bank in Brazil” pela Euromoney,
“The Best M&A Bank From America Latina” e “The Best Investment Bank in Brazil” pela Global
Finance e “Most Innovative Investment Bank from Latin America” pela The Banker. Já em 2019, o
Bradesco BBI conquistou em 2019 o prêmio “The Best Investment Bank in Brazil” pela Global
Finance. Em 2019, o Bradesco BBI assessorou seus clientes no total de 80 operações em todos os
segmentos de Investment Banking em um montante total de aproximadamente R$105,251 bilhões.
Presença constante em operações de renda variável, com presença na maioria dos IPOs (Initial
Public Offerings) e Follow-ons que foram a mercado nos últimos anos, tanto no Brasil quanto
no exterior.
O Bradesco BBI apresentou no 1S19 presença significativa no mercado de capitais brasileiro,
tendo participado como joint bookrunner no Follow-on do IRB Brasil RE, no montante de
R$2.516 milhões, coordenador líder do IPO da Centauro, no montante de R$705 milhões, joint
bookrunner no Follow-on do Banco BTG Pactual, no montante de R$2.539 milhões, joint
bookrunner no Follow-on de CPFL Energia, no montante de R$3.694 milhões e joint bookrunner no
Follow-on da intermédica, no montante de R$2.666 milhões.
Com importantes transações realizadas, o Bradesco BBI concluiu o primeiro semestre de 2019
com grande destaque em renda fixa. Participou de 54 operações no mercado doméstico, em
ofertas que totalizaram mais de R$50,70 bilhões originados.
No primeiro semestre de 2019, o Bradesco BBI teve 5 transações anunciadas com valor de
aproximadamente R$10,5 bilhões. As principais transações realizadas foram: (i) assessoria à
Odebrecht TransPort na venda da rodovia Rota das Bandeiras para o Farallon e o Mubadala por
R$4,0 bilhões, assessoria ao Banco Bradesco na aquisição do BAC Florida Bank por
R$2,0 bilhões, (iii) assessoria à Kroton na realização de oferta pública de ações no contexto da
aquisição da Somos Educação por R$1,5 bilhão; (iv) assessoria à EDP Renováveis na venda da
Babilônia Holding para a Actis por R$1,2 bilhão.
O Banco Bradesco S.A. está presente em todos os municípios brasileiros e em diversas
localidades no exterior. Clientes e usuários têm à disposição 78.521 pontos de atendimento,
destacando-se 4.581 agências. Até o primeiro trimestre de 2019, o lucro líquido foi de
R$11,9 bilhões enquanto o patrimônio líquido totalizou R$133.636.476, segundo o Relatório de
Análise Econômica e Financeira da instituição.
UBS
Sediado em Zurich na Suíça, o UBS conta com escritórios espalhados nos maiores centros
financeiros globais onde emprega mais de 68.000 funcionários distribuídos em 32% Suíça, 31%
Americas, 19% EMEA (excluindo Suíça) e 18% APAC. 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. Esse modelo que vem sendo
consistentemente reconhecido em todos seus segmentos.
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O UBS recebeu 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.
A plataforma de Investment Bank destaca-se por sua eficiência e foco no cliente. O foco
permanece nas áreas de assessoria financeira, mercado de capitais, equities, moedas, juros e
commodities. A divisão de Investment Bank atende nossos clientes corporativos, institucionais e de
Wealth Management em todo o mundo. A plataforma integrada do UBS permite fortes sinergias
entre as plataformas de Wealth Management, Personal e Corporate Banking e Asset Management
tanto na execução quanto na distribuição de seus produtos.
Com mais de US$2 trilhões em ativos sob gestão e uma cadeia de relacionamento em mais de 50
países, a divisão de Wealth Management se beneficia de significativa escala e da posição de
liderança do UBS em todos os segmentos de clientes com alto patrimônio líquido.
No Brasil e América Latina, além de uma forte atuação em fusões e aquisições, tendo participado
em importantes transações como: a aquisição da Avon pela Natura&Co (Ganhadora do Prêmio
“Deal of the Year” em 2019 pela The Banker), 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. O UBS
desempenha também um papel importante em emissões de ações, tendo atuado em diversas
ofertas públicas de ações na região entre 2012 e 2020, incluindo as ofertas da Telefônica,
Terrafina, Fibra Uno, Avianca Holdings, Volaris, Grupo Financiero Inbursa, OHL México, Santander
México, Volaris, Via Varejo, Unifin Financiera, Grupo Financiero Galicia, Azul Linhas Aéreas, Grupo
NotreDame Intermédica, Arco Platform, Banco BTG Pactual, Petrobras, IRB Brasil Resseguros,
Afya, XP Inc., Vasta, entre outros.
A plataforma de Brasil 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.
Citi
O Citi possui um comprometimento na América Latina com presença em 24 países da região. O
Citi combina recursos globais com presença e conhecimento local para entregar soluções
financeiras aos clientes.
O Citi é uma empresa pertencente ao grupo Citigroup. O grupo Citigroup possui mais de 200 anos
de história e está presente em mais de 98 países. No Brasil, o grupo Citigroup está presente desde
1915, atendendo pessoas físicas e jurídicas, entidades governamentais e outras instituições.
Desde o início das operações na América Latina, o grupo Citigroup oferece aos clientes globais e
locais, acesso, conhecimento e suporte através da equipe diferenciada de atendimento em todas
as regiões.
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O grupo Citigroup destaca sua forte atuação também nas operações locais, reforçada pela
consistência de suas ações ao longo da história. O grupo Citigroup possui estrutura internacional
de atendimento, oferecendo produtos e serviços personalizados, soluções para preservação,
gestão e expansão de grandes patrimônios individuais e familiares. Atua com forte presença no
segmento Citi Markets & Banking, com destaque para áreas de renda fixa e variável, fusões e
aquisições, project finance e empréstimos sindicalizados. Com know-how internacional em
produtos de banco de investimento e experiência em operações estruturadas, atende empresas de
pequeno, médio e grande porte, além de instituições financeiras. Com mais de 200 anos de história
no mundo, destes mais de 100 anos no Brasil, o grupo Citigroup atua como uma empresa parceira
nas conquistas de seus clientes.
O Citi foi reativado em 2006, tendo como principais atividades operar em sistema mantido pela
então BM&FBOVESPA, hoje denominada B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, comprar e vender títulos
e valores mobiliários, por conta de terceiros ou por conta própria, encarregar-se da distribuição de
valores mobiliários no mercado, administrar recursos de terceiros destinados a operações com
valores mobiliários, exercer as funções de agente emissor de certificados, manter serviços de
ações escriturais, emitir certificados de depósito de ações, emprestar valores mobiliários para
venda (conta margem), entre outros.
O Citi tem atuado no segmento de mercado de capitais de forma ativa desde então, tendo
participado de uma das maiores ofertas já realizada na história do mercado de capitais, a Petróleo
Brasileiro S.A. – PETROBRAS, no montante de R$120.2 bilhões (setembro de 2010), a qual
ganhou o prêmio de Best Deal of the Year of 2011. Além disso, participou, nos últimos anos, como
coordenador nas ofertas públicas de ações de emissão da Redecard S.A., no montante de R$2.2
milhões (março de 2009); BR Malls Participações S.A., no montante de R$836 milhões (julho de
2009); EDP Energias do Brasil S.A., no montante de R$442 milhões (novembro de 2009);
Hypermarcas S.A., no montante de R$1.2 bilhão (abril de 2010); Banco do Brasil S.A., no montante
de R$9.8 bilhões (agosto de 2010); HRT Participações em Petróleo S.A., no montante de R$2.4
bilhões (outubro de 2010); BTG Pactual S.A., no montante de R$3.2 bilhões (abril de 2012); Brazil
Pharma S.A., no montante de R$481 milhões (junho de 2012); SDI Logística Rio – Fundo de
Investimento Imobiliário – FII, no montante de R$143.8 milhões (novembro de 2012).
Em 2013, o Citi atuou como coordenador na oferta pública de ações de emissão da BB Seguridade
Participações S.A., no montante de R$11.5 bilhões (abril de 2013). No mesmo ano, Citi atuou como
coordenador líder na transação de Re-IPO da Tupy S.A., no montante de R$523 milhões (outubro
de 2013). Em 2014, o Citi atuou como um dos coordenadores globais na oferta de Oi S.A., com um
montante de mercado de R$5.5 bilhões de reais (abril de 2014). Em 2016, o Citi atuou como
coordenador na oferta pública de ações de emissão da Rumo Operadora Logística Multimodal
S.A., no montante de R$2.6 bilhões (abril de 2016) e coordenador líder do Re-IPO do Grupo
Energisa, no montante de R$1.5 bilhões (julho de 2016). Em 2017, o Citi atuou como (i)
coordenador na oferta pública de distribuição primária e secundária de ações preferenciais de
emissão da Azul S.A., oportunidade em que atuou, também, como agente estabilizador, no
montante de R$2.0 bilhões (abril de 2017), (ii) coordenador na oferta pública de distribuição
secundária de ações de emissão da Azul S.A., no montante de R$1.2 bilhão (setembro de 2017),
(iii) coordenador no Re-IPO de Eneva S.A., no montante de R$876 milhões (outubro de 2017) e (iv)
coordenador líder e agente estabilizador na oferta pública de distribuição secundária de ações
ordinárias de emissão da Petrobras Distribuidora S.A., no montante de R$5.0 bilhões (dezembro de
2017).
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Em 2018, o Citi atuou como (i) coordenador na oferta pública de distribuição primária e secundária
de ações preferenciais de emissão do Banco Inter S.A., no montante de R$656 milhões (abril de
2018); (ii) coordenador na oferta pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias
de emissão da Notre Dame Intermédica Participações S.A., no montante de R$2.7 bilhões (abril de
2018); (iii) coordenador líder da oferta pública de distribuição secundária de ações preferenciais de
emissão da Azul S.A., no montante de R$1.2 bilhões (junho de 2018); (iv) coordenador global na
oferta pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias de emissão da StoneCo,
no montante de R$5.1 bilhões (outubro de 2018); (v) coordenador na oferta pública de distribuição
primária e secundária de ações ordinárias de emissão da Notre Dame Intermédica Participações
S.A., no montante de R$3.0 bilhões (dezembro de 2018) e (vi) coordenador na oferta pública de
distribuição primária e secundária de ações ordinárias de emissão da Companhia de Locação das
Américas S.A., no montante de R$1.4 bilhões (dezembro de 2018).
Em 2019, o Citi atuou como (i) coordenador global na oferta pública de distribuição secundária de
ações ordinárias de emissão da StoneCo, no montante de R$3.0 bilhões (abril), (ii) coordenador na
oferta pública de distribuição secundária de ações ordinárias de emissão da Eneva S.A., no
montante de R$1.1 bilhões (abril de 2019), (iii) coordenador na oferta pública de distribuição
secundária de ações ordinárias de emissão da Notre Dame Intermédica Participações S.A., no
montante de R$2.7 bilhões (abril de 2019), (iv) coordenador na oferta pública inicial de distribuição
secundária de ações ordinárias de emissão da Neoenergia S.A., no montante de R$3.7 bilhões
(junho de 2019), (v) coordenador global na oferta pública de distribuição primária e secundária de
ações ordinárias de emissão da de Light S.A., no montante de R$2.5 bilhões (julho de 2019), (vi)
coordenador na oferta pública de distribuição secundária de ações ordinárias de emissão do IRBBrasil Resseguros S.A., no montante de R$7.4 bilhões (julho de 2019), (vii) coordenador e agente
estabilizador na oferta pública de distribuição secundária de ações ordinárias de emissão da de
Petrobras Distribuidora S.A., no montante de R$9.6 bilhões (julho de 2019), (viii) coordenador na
oferta pública subsequente de distribuição secundária de ações ordinárias de emissão do
PagSeguro Digital Ltd., no montante de R$2.7 bilhões (outubro de 2019), (ix) coordenador na oferta
pública inicial de distribuição primaria e secundária de ações ordinárias de emissão da C&A Modas
S.A., no montante de R$1.8 bilhões (outubro de 2019), (x) coordenador na oferta pública inicial de
distribuição primária e secundária de ações ordinárias de emissão da XP Inc., no montante de
R$9.3 bilhões (dezembro de 2019), (xi) coordenador na oferta pública de distribuição primaria e
secundária de ações ordinárias de emissão da Notre Dame Intermédica Participações S.A., no
montante de R$5.0 bilhões (dezembro de 2019) e (xii) coordenador na oferta pública de
distribuição primária e secundária de ações ordinárias de emissão da Companhia de Locação das
Américas S.A., no montante de R$1.8 bilhões (dezembro de 2019).
Em 2020, o Citi atuou como coordenador global na oferta pública de distribuição secundária de
ações ordinárias de emissão da Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras, no montante de
R$22.0 bilhões (fevereiro de 2020).
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RELACIONAMENTO ENTRE A COMPANHIA, OS ACIONISTAS VENDEDORES E OS
COORDENADORES DA OFERTA
Relacionamento entre a Companhia e o Coordenador Líder
Na data deste Prospecto, além das relações decorrentes da Oferta, o Coordenador Líder e as
demais sociedades de seu conglomerado financeiro possuem os seguintes relacionamentos
comerciais relevantes com a Companhia e/ou sociedades integrantes de seu grupo econômico:
•

Serviços relacionados a folha de pagamento de funcionários da empresa Cabo Serviços de
Telecomunicações Ltda., celebrado em 24 de abril de 2019, sem data de vencimento e
perfazendo volume financeiro médio de R$140.000,00 (cento e quarenta mil reais), com tarifa,
por transação, de R$1,00 (um real). Tais serviços não contam com quaisquer garantias.

•

Serviços relacionados a Cash Management da empresa Cabo Serviços de Telecomunicações
Ltda., celebrado em 10 de abril de 2015, sem data de vencimento e perfazendo volume
financeiro médio de R$27.864.970,00 (vinte e sete milhões, oitocentos e sessenta e quatro mil,
novecentos e setenta reais), com tarifa, por transação, de R$1,23 (um real e vinte e três
centavos). Tais serviços não contam com quaisquer garantias.

•

Serviços relacionados ao Sistema de Pagamentos Itaú (SISPAG/Boletos), programa para
auxílio ao pagamento de fornecedores, pela empresa Cabo Serviços de Telecomunicações
Ltda., celebrado em 29 de abril de 2015, sem data de vencimento e perfazendo volume
financeiro médio de R$9.437.000,00 (nove milhões e quatrocentos e trinta e sete mil reais),
com tarifa, de R$8,57 (oito reais e cinquenta e sete centavos) por TED. Tais serviços não
contam com quaisquer garantias.

•

Serviços relacionados a Cash Management da empresa Videomar Rede Nordeste S.A.,
celebrado em 23 de fevereiro de 2016, sem data de vencimento e perfazendo volume
financeiro médio de R$12.800.000,00 (doze milhões e oitocentos mil reais), com tarifa, por
transação, de R$1,23 (um real e vinte e três centavos). Tais serviços não contam com
quaisquer garantias.

•

Serviços relacionados ao Sistema de Pagamentos Itaú (SISPAG/Boletos), programa para
auxílio ao pagamento de fornecedores, pela empresa Videomar Rede Nordeste S.A., celebrado
em 16 de janeiro de 2009, sem data de vencimento e perfazendo volume financeiro médio de
R$8.502.000,00 (oito milhões e quinhentos e dois mil reais), com tarifa, de R$3,02 (dez reais e
sessenta centavos) por TED. Tais serviços não contam com quaisquer garantias.

•

Serviços relacionados a Cash Management da empresa Tecnet Provedor de Acesso às Redes
de Comunicação Ltda., celebrado em 09 de janeiro de 2020, sem data de vencimento e
perfazendo volume financeiro médio de R$3.641.000,00 (três milhões e seiscentos e quarenta
e um mil reais), com tarifa, por transação, de R$1,23 (um real e vinte e três centavos). Tais
serviços não contam com quaisquer garantias.

•

Serviços relacionados ao Sistema de Pagamentos Itaú (SISPAG/Boletos), programa para
auxílio ao pagamento de fornecedores, pela empresa Tecnet Provedor de Acesso às Redes de
Comunicação Ltda., celebrado em 23 de janeiro de 2020, sem data de vencimento e
perfazendo volume financeiro médio de R$3.100.000,00 (três milhões e cem mil reais), com
tarifa, de R$10,60 (dez reais e sessenta centavos) por TED. Tais serviços não contam com
quaisquer garantias.
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Operações Ativas de Crédito
•

Contrato de Capital de Giro Pós-CDI Flex (Contrato nº 011480010-6) celebrado em 13 de maio
de 2019 entre a Cabo Serviços de Telecomunicações Ltda. e o Itaú Unibanco, no montante de
R$24.000.000,00 (vinte e quatro milhões de reais) e com a incidência de juros com base na
Taxa DI + 4% (quatro por cento) ao ano. O referido contrato tem como data de vencimento 05
de maio de 2025 e conta com Garantia de cessão fiduciária em garantia de aplicação
financeira equivalente à 25% sobre o saldo devedor da operação.

•

Contrato de Capital de Giro Pós-CDI Flex (Contrato nº 02419386-4) celebrado em 22 de janeiro
de 2019 entre a Cabo Serviços de Telecomunicações Ltda. e o Itaú Unibanco, no montante de
R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais) e com a incidência de juros com base na Taxa DI +
4% (quatro por cento) ao ano. O referido contrato tem como data de vencimento 15 de janeiro
de 2025 e conta com Garantia de cessão fiduciária de aplicação financeira equivalente à 25%
sobre o saldo devedor da operação.

•

Contrato de Capital de Giro Pós-CDI Flex (Contrato nº 14699462-9) celebrado em 26 de abril
de 2019 entre a Cabo Serviços de Telecomunicações Ltda. e o Itaú Unibanco, no montante de
R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais) e com a incidência de juros com base na Taxa DI +
4% (quatro por cento) ao ano. O referido contrato tem como data de vencimento 16 de abril de
2025 e conta com cessão fiduciária em garantia de aplicação financeira equivalente à 25%
sobre o saldo devedor da operação.

•

Contrato de Capital de Giro Pós-CDI Flex (Contrato nº 15231143-7) celebrado em 07 de março
de 2019 entre a Cabo Serviços de Telecomunicações Ltda. e o Itaú Unibanco, no montante de
R$24.000.000,00 (vinte e quatro milhões de reais) e com a incidência de juros com base na
Taxa DI + 4% (quatro por cento) ao ano. O referido contrato tem como data de vencimento 27
de fevereiro de 2025 e conta com cessão fiduciária em garantia de aplicação financeira
equivalente à 25% sobre o saldo devedor da operação.

•

Contrato de Fiança BNDES (Contrato nº 0091327-7), celebrado em 13 de setembro de 2018,
entre a Cabo Serviços de Telecomunicações Ltda., o Itaú Unibanco e o BNDES, no montante
de R$7.000.000,00 (sete milhões de reais) e com a incidência de juros de 3% (três por cento)
ao ano. O referido contrato tem como data de vencimento 13 de setembro de 2020, e conta
cessão fiduciária em garantia de recebíveis de cartão de crédito.

Além do relacionamento relativo à Oferta e descrito acima, o Coordenador Líder e/ou qualquer
sociedade do seu grupo econômico não possui atualmente qualquer relacionamento com a
Companhia. Entretanto, a Companhia poderá, no futuro, contratar o Coordenador Líder e/ou
qualquer sociedade de seu grupo econômico para a realização de operações financeiras usuais,
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 suas atividades.
O Coordenador Líder e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderá negociar outros
valores mobiliários (que não ações ordinárias ou valores mobiliários referenciados, conversíveis ou
permutáveis em ações ordinárias) de emissão da Companhia. Adicionalmente, nos termos da
regulamentação aplicável, o Coordenador Líder 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 de emissão da Companhia; e (iii) realizar operações destinadas a cumprir
obrigações assumidas antes da contratação do Coordenador Líder no âmbito da Oferta
decorrentes de empréstimos de valores mobiliários, exercício de opções de compra ou venda por
terceiros e/ou contratos de compra e venda a termo.
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Ademais, sociedades integrantes do grupo econômico do Coordenador Líder e fundos de
investimento administrados e/ou geridos por sociedades integrantes de seu grupo eventualmente
realizaram negociações de valores mobiliários de emissão da Companhia diretamente ou por meio
de 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 Coordenador Líder e/ou sociedades de seu grupo econômico poderão celebrar, no exterior,
antes da disponibilização do Anúncio de Encerramento, a pedido de terceiros, operações de
derivativos, tendo ações 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 (incluindo operações de total return swap). No âmbito da
Oferta, o Coordenador Líder 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 Relativos à Oferta e às Ações – A
eventual contratação e realização de operações de total return swap e hedge podem influenciar a
demanda e o preço das Ações”, na página 94 deste Prospecto.
Nos últimos 12 meses, o Coordenador Líder e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico não
participou de qualquer outra oferta pública de valores mobiliários emitidos pela Companhia ou por
suas controladas e coligadas.
Além das operações mencionadas acima, nos últimos 12 meses, o Coordenador Líder e/ou
qualquer sociedade do seu grupo econômico, não transacionou, de qualquer forma, quaisquer
valores mobiliários de emissão da Companhia.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme previsto na seção
“Informações Relativas à Oferta – Custos de Distribuição” na página 49 deste Prospecto, não há
qualquer outra remuneração a ser paga pela Companhia ao Coordenador Líder e/ou qualquer
sociedade do seu conglomerado econômico, cujo cálculo esteja relacionado ao Preço por Ação.
Não obstante, nos termos do Contrato de Estabilização, durante a Oferta, o Coordenador Líder
poderá fazer jus, ainda, a eventuais ganhos oriundos das atividades de estabilização de preço
das Ações.
A Companhia declara que não há qualquer conflito de interesse em relação à atuação do Itaú BBA
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 Itaú BBA
ou qualquer sociedade de seu conglomerado financeiro.
Relacionamento entre a Companhia e o Bank of America
Na data deste Prospecto, além das relações decorrentes da Oferta, Bank of America e as demais
sociedades de seu conglomerado financeiro não possuem quaisquer outros relacionamentos com a
Companhia e/ou sociedades integrantes de seu grupo econômico.
Além do relacionamento relativo à Oferta e descrito acima, o Bank of America e/ou qualquer
sociedade do seu grupo econômico não possui atualmente qualquer relacionamento com a
Companhia. Entretanto, a Companhia poderá, no futuro, contratar o Bank of America e/ou qualquer
sociedade de seu grupo econômico para a realização de operações financeiras usuais, 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 suas atividades.
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O Bank of America e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderá negociar outros
valores mobiliários (que não ações ordinárias ou valores mobiliários referenciados, conversíveis ou
permutáveis em ações ordinárias) de emissão da Companhia. Adicionalmente, nos termos da
regulamentação aplicável, o Bank of America e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico
poderão (i) mediante a solicitação de seus clientes, adquirir ou alienar quaisquer valores
mobiliários de emissão da Companhia, com o fim de prover liquidez; (ii) negociar valores
mobiliários de emissão da Companhia com o fim de realizar arbitragem entre valores mobiliários e
seus certificados de depósito e/ou arbitragem entre índice de mercado e contrato futuro
referenciado nas ações de emissão da Companhia; e (iii) realizar operações destinadas a cumprir
obrigações assumidas antes da contratação do Bank of America no âmbito da Oferta decorrentes
de empréstimos de valores mobiliários, exercício de opções de compra ou venda por terceiros e/ou
contratos de compra e venda a termo.
O Bank of America e/ou sociedades de seu grupo econômico poderão celebrar, no exterior, antes
da disponibilização do Anúncio de Encerramento, a pedido de terceiros, operações de derivativos,
tendo ações 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 (incluindo operações de total return swap). No âmbito da Oferta, o Bank
of America 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 Relativos à Oferta e às Ações – A eventual
contratação e realização de operações de total return swap e hedge podem influenciar a
demanda e o preço das Ações”, na página 94 deste Prospecto.
Nos últimos 12 meses, o Bank of America e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico não
participou de qualquer outra oferta pública de valores mobiliários emitidos pela Companhia ou por
suas controladas e coligadas.
Além das operações mencionadas acima, nos últimos 12 meses, o Bank of America e/ou qualquer
sociedade do seu grupo econômico, não transacionou, de qualquer forma, quaisquer valores
mobiliários de emissão da Companhia.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme previsto na seção
“Informações Relativas à Oferta _ Custos de Distribuição” na página 49 deste Prospecto, não há
qualquer outra remuneração a ser paga pela Companhia ao Bank of America e/ou qualquer
sociedade do seu conglomerado econômico, cujo cálculo esteja relacionado ao Preço por Ação.
Não obstante, nos termos do Contrato de Estabilização, durante a Oferta, o Bank of America
poderá fazer jus, ainda, a eventuais ganhos oriundos das atividades de estabilização de preço
das Ações.
A Companhia entende que, além das informações prestadas acima, não há qualquer outro
relacionamento entre a Companhia e o Bank of America e/ou qualquer sociedade de seu
grupo econômico, que possa ensejar qualquer conflito de interesse em relação à atuação do
Bank of America como instituição intermediária da Oferta.
Relacionamento entre a Companhia e o Bradesco BBI
Na data deste Prospecto, além das relações decorrentes da Oferta, o Bradesco BBI e as demais
sociedades de seu conglomerado financeiro possuem os seguintes relacionamentos comerciais
com a Companhia e/ou sociedades integrantes de seu grupo econômico:
Relacionamento comercial
•

Serviços relacionados a folha de pagamento de 220 funcionários da empresa Cabo Serviços
de Telecomunicações Ltda., perfazendo o valor total de R$480 mil, o que faz jus à 40% da
folha de pagamento da empresa.
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Operações de crédito
•

Pela Cabo Serviços de Telecomunicações Ltda., possui limite de crédito consignado no valor
de R$800 mil, e cartão de crédito no valor de R$150 mil.

•

Pela A2 - Agentes Autorizados Ltda., possui limites aprovados de cartão BNDES no valor de
R$165 mil, sendo utilizado o valor de R$30 mil.

Além do relacionamento relativo à Oferta e descrito acima, o Bradesco BBI e/ou qualquer
sociedade do seu grupo econômico não possui atualmente qualquer relacionamento com a
Companhia. Entretanto, a Companhia poderá, no futuro, contratar o Bradesco BBI e/ou qualquer
sociedade de seu grupo econômico para a realização de operações financeiras usuais, 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 suas atividades.
O Bradesco BBI e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderá negociar outros valores
mobiliários (que não ações ordinárias ou valores mobiliários referenciados, conversíveis ou
permutáveis em 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 de emissão da Companhia; 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 sociedades de seu grupo econômico poderão celebrar, no exterior, antes da
disponibilização do Anúncio de Encerramento, a pedido de terceiros, operações de derivativos,
tendo ações 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 (incluindo operações de total return swap). No âmbito da Oferta, o
Bradesco BBI 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 Relativos à Oferta e às Ações – A eventual
contratação e realização de operações de total return swap e hedge podem influenciar a
demanda e o preço das Ações”, na página 94 deste Prospecto.
Nos últimos 12 meses, o Bradesco BBI e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico não
participou de qualquer outra oferta pública de valores mobiliários emitidos pela Companhia ou por
suas controladas e coligadas.
Além das operações mencionadas acima, nos últimos 12 meses, o Bradesco BBI e/ou qualquer
sociedade do seu grupo econômico, não transacionou, de qualquer forma, quaisquer valores
mobiliários de emissão da Companhia.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme previsto na seção
“Informações Relativas à Oferta _ Custos de Distribuição” na página 49 deste Prospecto, não há
qualquer outra remuneração a ser paga pela Companhia ao Bradesco BBI e/ou qualquer sociedade
do seu conglomerado econômico, cujo cálculo esteja relacionado ao Preço por Ação. Não
obstante, nos termos do Contrato de Estabilização, durante a Oferta, o Bradesco BBI poderá fazer
jus, ainda, a eventuais ganhos oriundos das atividades de estabilização de preço das Ações.
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A Companhia entende que, além das informações prestadas acima, não há qualquer outro
relacionamento entre a Companhia e o Bradesco BBI e/ou qualquer sociedade de seu grupo
econômico, que possa ensejar qualquer conflito de interesse em relação à atuação do Bradesco
BBI como instituição intermediária da Oferta.
Relacionamento entre a Companhia e a UBS
Na data deste Prospecto, além das relações decorrentes da Oferta, a UBS e as demais sociedades
de seu conglomerado financeiro não possuem quaisquer outros relacionamentos com a
Companhia e/ou sociedades integrantes de seu grupo econômico.
Além do relacionamento relativo à Oferta e descrito acima, a UBS e/ou qualquer sociedade do seu
grupo econômico não possui atualmente qualquer relacionamento com a Companhia. Entretanto, a
Companhia poderá, no futuro, contratar a UBS e/ou qualquer sociedade de seu grupo econômico
para a realização de operações financeiras usuais, 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 suas atividades.
A UBS e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderá negociar outros valores
mobiliários (que não ações ordinárias ou valores mobiliários referenciados, conversíveis ou
permutáveis em ações ordinárias) de emissão da Companhia. Adicionalmente, nos termos da
regulamentação aplicável, a UBS 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 de
emissão da Companhia; e (iii) realizar operações destinadas a cumprir obrigações assumidas
antes da contratação da UBS 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.
A UBS e/ou sociedades de seu grupo econômico poderão celebrar, no exterior, antes da
disponibilização do Anúncio de Encerramento, a pedido de terceiros, operações de derivativos,
tendo ações 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 (incluindo operações de total return swap). No âmbito da Oferta, a UBS
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 Relativos à Oferta e às Ações – A eventual contratação e
realização de operações de total return swap e hedge podem influenciar a demanda e o
preço das Ações”, na página 94 deste Prospecto.
Nos últimos 12 meses, a UBS e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico não participou de
qualquer outra oferta pública de valores mobiliários emitidos pela Companhia ou por suas
controladas e coligadas.
Além das operações mencionadas acima, nos últimos 12 meses, a UBS e/ou qualquer sociedade
do seu grupo econômico, não transacionou, de qualquer forma, quaisquer valores mobiliários de
emissão da Companhia.
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Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme previsto na seção
“Informações Relativas à Oferta _ Custos de Distribuição” na página 49 deste Prospecto, não há
qualquer outra remuneração a ser paga pela Companhia à UBS e/ou qualquer sociedade do seu
conglomerado econômico, cujo cálculo esteja relacionado ao Preço por Ação. Não obstante, nos
termos do Contrato de Estabilização, durante a Oferta, a UBS poderá fazer jus, ainda, a eventuais
ganhos oriundos das atividades de estabilização de preço das Ações.
A Companhia entende que, além das informações prestadas acima, não há qualquer outro
relacionamento entre a Companhia e a UBS e/ou qualquer sociedade de seu grupo econômico,
que possa ensejar qualquer conflito de interesse em relação à atuação da UBS como instituição
intermediária da Oferta.
Relacionamento entre a Companhia e o Citi
Na data deste Prospecto, além das relações decorrentes da Oferta, o Citi e as demais sociedades
de seu conglomerado financeiro não possuem quaisquer outros relacionamentos com a
Companhia e/ou sociedades integrantes de seu grupo econômico.
Além do relacionamento relativo à Oferta e descrito acima, o Citi e/ou qualquer sociedade do seu
grupo econômico não possui atualmente qualquer relacionamento com a Companhia. Entretanto, a
Companhia poderá, no futuro, contratar o Citi e/ou qualquer sociedade de seu grupo econômico
para a realização de operações financeiras usuais, 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 suas atividades.
O Citi e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderá negociar outros valores mobiliários
(que não ações ordinárias ou valores mobiliários referenciados, conversíveis ou permutáveis em
ações ordinárias) de emissão da Companhia. Adicionalmente, nos termos da regulamentação
aplicável, o Citi 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 de
emissão da Companhia; e (iii) realizar operações destinadas a cumprir obrigações assumidas
antes da contratação do Citi 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 Citi e/ou sociedades de seu grupo econômico poderão celebrar, no exterior, antes da
disponibilização do Anúncio de Encerramento, a pedido de terceiros, operações de derivativos,
tendo ações 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 (incluindo operações de total return swap). No âmbito da Oferta, o Citi
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 Relativos à Oferta e às Ações – A eventual contratação e
realização de operações de total return swap e hedge podem influenciar a demanda e o
preço das Ações”, na página 94 deste Prospecto.
Nos últimos 12 meses, o Citi e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico não participou de
qualquer outra oferta pública de valores mobiliários emitidos pela Companhia ou por suas
controladas e coligadas.
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Além das operações mencionadas acima, nos últimos 12 meses, o Citi e/ou qualquer sociedade do
seu grupo econômico, não transacionou, de qualquer forma, quaisquer valores mobiliários de
emissão da Companhia.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme previsto na seção
“Informações Relativas à Oferta _ Custos de Distribuição” na página 49 deste Prospecto, não há
qualquer outra remuneração a ser paga pela Companhia ao Citi e/ou qualquer sociedade do seu
conglomerado econômico, cujo cálculo esteja relacionado ao Preço por Ação. Não obstante, nos
termos do Contrato de Estabilização, durante a Oferta, o Citi poderá fazer jus, ainda, a eventuais
ganhos oriundos das atividades de estabilização de preço das Ações.
A Companhia entende que, além das informações prestadas acima, não há qualquer outro
relacionamento entre a Companhia e o Citi e/ou qualquer sociedade de seu grupo econômico, que
possa ensejar qualquer conflito de interesse em relação à atuação do Citi como instituição
intermediária da Oferta.
Relacionamento entre os Acionistas Vendedores e o Coordenador Líder
Na data deste Prospecto, além das relações decorrentes da presente Oferta, o Itaú BBA e/ou
outras sociedades do seu conglomerado financeiro, prestam serviços bancários aos Acionistas
Vendedores, incluindo, entre outros, investimentos, operações de crédito, consultoria ou gestão
financeira.
Na data deste Prospecto, exceto pelo disposto acima e, pelo relacionamento decorrente da
presente Oferta, os Acionistas Vendedores e/ou sociedades de seu grupo econômico não possuem
qualquer relacionamento relevante com o Itaú BBA e/ou qualquer sociedade do seu conglomerado
financeiro. Entretanto, os Acionistas Vendedores poderão, no futuro, contratar o Itaú BBA e/ou
qualquer sociedade do seu grupo econômico para a realização de operações financeiras, incluindo,
entre outras, investimentos, operações de crédito, consultoria ou gestão financeira ou quaisquer
outras operações financeiras necessárias à condução de suas atividades e/ou de seu patrimônio.
Nos últimos 12 meses que antecederam o lançamento da presente Oferta, o Itaú BBA e/ou
qualquer sociedade do seu conglomerado econômico não participaram de qualquer outra oferta
pública de títulos e valores mobiliários de propriedade dos Acionistas Vendedores e não foram
realizadas aquisições e vendas, pelo Itaú BBA e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado
econômico, de valores mobiliários de propriedade dos Acionistas Vendedores.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista na tabela
“Custos da Oferta”, na página 49 deste Prospecto, não há qualquer outra remuneração a ser paga
pelos Acionistas Vendedores ao Itaú BBA ou sociedades de seu conglomerado econômico cujo
cálculo esteja relacionado ao Preço por Ação. Não obstante, nos termos do Contrato de
Estabilização, durante a Oferta, o Itaú BBA poderá fazer jus, ainda, a eventuais ganhos oriundos
da estabilização do preço das Ações.
Os Acionistas Vendedores declaram que não há qualquer conflito de interesses referente à
atuação do Itaú BBA como instituição intermediária na Oferta. Ainda, os Acionistas Vendedores
declaram que, além das informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento
relevante entre os Acionistas Vendedores e o Itaú BBA ou qualquer sociedade de seu grupo
econômico.
Relacionamento entre os Acionistas Vendedores e o Bank of America
Na data deste Prospecto, além do relacionamento referente à presente Oferta, os Acionistas
Vendedores não tinham qualquer outro relacionamento com o Bank of America e seu respectivo
grupo econômico.
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Os Acionistas Vendedores e sociedades controladas pelos Acionistas Vendedores poderão, no
futuro, vir a contratar o Bank of America e/ou sociedades pertencentes ao seu grupo econômico
para celebrar acordos, em condições a serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo,
entre outras, investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de
investimento, formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações
financeiras relacionadas com os Acionistas Vendedores ou sociedades controladas pelos
Acionistas Vendedores.
O Bank of America e/ou sociedades de seu grupo econômico poderão celebrar, no exterior, antes da
disponibilização 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 Bank of America 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 ou ações da
Companhia”, na página 94 deste Prospecto.
Nos últimos 12 meses, o Bank of America e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico não
participou de qualquer outra oferta pública de valores mobiliários emitidos pelos Acionistas Vendedores
ou por suas controladas e coligadas.
Além das operações mencionadas acima, nos últimos 12 meses, o Bank of America e/ou qualquer
sociedade do seu grupo econômico, não transacionou, de qualquer forma, quaisquer valores mobiliários
de emissão dos Acionistas Vendedores.
O Bank of America e/ou sociedades de seu grupo econômico não participaram em ofertas públicas
de valores mobiliários de emissão dos Acionistas Vendedores nos 12 meses que antecederam o
pedido de registro da presente Oferta.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista no item
“Informações Relativas à Oferta – Custos de Distribuição” na página 49 deste Prospecto, não há
qualquer remuneração a ser paga pelos Acionistas Vendedores ao Bank of America cujo cálculo
esteja relacionado ao Preço por Ação. Não obstante, nos termos do Contrato de Estabilização,
durante a Oferta, o Bank of America poderá fazer jus, ainda, a eventuais ganhos oriundos das
atividades de estabilização de preço das Ações.
Os Acionistas Vendedores declaram que não há qualquer conflito de interesse referente à atuação
do Bank of America como instituição intermediária da Oferta. Ainda, os Acionistas Vendedores
declaram que, além das informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento
relevante entre os Acionistas Vendedores e o Bank of America e/ou qualquer sociedade de seu
grupo econômico.
Relacionamento entre os Acionistas Vendedores e o Bradesco BBI
Na data deste Prospecto, além do relacionamento referente à presente Oferta, os Acionistas
Vendedores não tinham qualquer outro relacionamento com o Bradesco BBI e seu respectivo
grupo econômico.
Os Acionistas Vendedores e sociedades controladas pelos Acionistas Vendedores poderão, no
futuro, vir a contratar o Bradesco BBI e/ou sociedades pertencentes ao seu grupo econômico para
celebrar acordos, em condições a serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo,
entre outras, investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de
investimento, formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações
financeiras relacionadas com os Acionistas Vendedores ou sociedades controladas pelos
Acionistas Vendedores.

85

O Bradesco BBI e/ou sociedades de seu grupo econômico poderão celebrar, no exterior, antes da
disponibilização 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 Bradesco BBI 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 ou ações da
Companhia”, na página 94 deste Prospecto.
Nos últimos 12 meses, o Bradesco BBI e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico não
participou de qualquer outra oferta pública de valores mobiliários emitidos pelos Acionistas Vendedores
ou por suas controladas e coligadas.
Além das operações mencionadas acima, nos últimos 12 meses, o Bradesco BBI e/ou qualquer
sociedade do seu grupo econômico, não transacionou, de qualquer forma, quaisquer valores mobiliários
de emissão dos Acionistas Vendedores.
O Bradesco BBI e/ou sociedades de seu grupo econômico não participaram em ofertas públicas de
valores mobiliários de emissão dos Acionistas Vendedores nos 12 meses que antecederam o
pedido de registro da presente Oferta.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista no item
“Informações Relativas à Oferta – Custos de Distribuição” na página 49 deste Prospecto, não há
qualquer remuneração a ser paga pelos Acionistas Vendedores ao Bradesco BBI cujo cálculo
esteja relacionado ao Preço por Ação. Não obstante, nos termos do Contrato de Estabilização,
durante a Oferta, o Bradesco BBI poderá fazer jus, ainda, a eventuais ganhos oriundos das
atividades de estabilização de preço das Ações.
Os Acionistas Vendedores declaram que não há qualquer conflito de interesse referente à atuação
do Bradesco BBI como instituição intermediária da Oferta. Ainda, os Acionistas Vendedores
declaram que, além das informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento
relevante entre os Acionistas Vendedores e o Bradesco BBI e/ou qualquer sociedade de seu
grupo econômico.
Relacionamento entre os Acionistas Vendedores e a UBS
Na data deste Prospecto, além do relacionamento referente à presente Oferta, os Acionistas
Vendedores não tinham qualquer outro relacionamento com a UBS e seu respectivo
grupo econômico.
Os Acionistas Vendedores e sociedades controladas pelos Acionistas Vendedores poderão, no
futuro, vir a contratar a UBS e/ou sociedades pertencentes ao seu grupo econômico para celebrar
acordos, em condições a serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras,
investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento,
formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras
relacionadas com os Acionistas Vendedores ou sociedades controladas pelos Acionistas
Vendedores.
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A UBS e/ou sociedades de seu grupo econômico poderão celebrar, no exterior, antes da
disponibilização 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, a UBS 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 ou ações da
Companhia”, na página 94 deste Prospecto.
Nos últimos 12 meses, a UBS e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico não participou de
qualquer outra oferta pública de valores mobiliários emitidos pelos Acionistas Vendedores ou por suas
controladas e coligadas.
Além das operações mencionadas acima, nos últimos 12 meses, a UBS e/ou qualquer sociedade do
seu grupo econômico, não transacionou, de qualquer forma, quaisquer valores mobiliários de emissão
dos Acionistas Vendedores.
A UBS e/ou sociedades de seu grupo econômico não participaram em ofertas públicas de valores
mobiliários de emissão dos Acionistas Vendedores nos 12 meses que antecederam o pedido de
registro da presente Oferta.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista no item
“Informações Relativas à Oferta – Custos de Distribuição” na página 49 deste Prospecto, não há
qualquer remuneração a ser paga pelos Acionistas Vendedores à UBS cujo cálculo esteja
relacionado ao Preço por Ação. Não obstante, nos termos do Contrato de Estabilização, durante a
Oferta, a UBS poderá fazer jus, ainda, a eventuais ganhos oriundos das atividades de estabilização
de preço das Ações.
Os Acionistas Vendedores declaram que não há qualquer conflito de interesse referente à atuação
da UBS como instituição intermediária da Oferta. Ainda, os Acionistas Vendedores declaram que,
além das informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre os
Acionistas Vendedores e a UBS e/ou qualquer sociedade de seu grupo econômico.
Relacionamento entre os Acionistas Vendedores e o Citi
Na data deste Prospecto, além das relações decorrentes da Oferta, o Citi e as demais sociedades
de seu conglomerado financeiro não possuem quaisquer outros relacionamentos com a
Companhia e/ou sociedades integrantes de seu grupo econômico.
Além do relacionamento relativo à Oferta e descrito acima, o Citi e/ou qualquer sociedade do seu
grupo econômico não possui atualmente qualquer relacionamento com a Companhia. Entretanto, a
Companhia poderá, no futuro, contratar o Citi e/ou qualquer sociedade de seu grupo econômico
para a realização de operações financeiras usuais, 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 suas atividades.
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O Citi e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderá negociar outros valores mobiliários
(que não ações ordinárias ou valores mobiliários referenciados, conversíveis ou permutáveis em
ações ordinárias) de emissão da Companhia. Adicionalmente, nos termos da regulamentação
aplicável, o Citi 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 de
emissão da Companhia; e (iii) realizar operações destinadas a cumprir obrigações assumidas
antes da contratação do Citi 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 Citi e/ou sociedades de seu grupo econômico poderão celebrar, no exterior, antes da
disponibilização do Anúncio de Encerramento, a pedido de terceiros, operações de derivativos,
tendo ações 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 (incluindo operações de total return swap). No âmbito da Oferta, o Citi
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 Relativos à Oferta e às Ações – A eventual contratação e
realização de operações de total return swap e hedge podem influenciar a demanda e o
preço das Ações”, na página 94 deste Prospecto.
Nos últimos 12 meses, o Citi e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico não participou de
qualquer outra oferta pública de valores mobiliários emitidos pela Companhia ou por suas
controladas e coligadas.
Além das operações mencionadas acima, nos últimos 12 meses, o Citi e/ou qualquer sociedade do
seu grupo econômico, não transacionou, de qualquer forma, quaisquer valores mobiliários de
emissão da Companhia.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme previsto na seção
“Informações Relativas à Oferta _ Custos de Distribuição” na página 49 deste Prospecto, não há
qualquer outra remuneração a ser paga pela Companhia à UBS e/ou qualquer sociedade do seu
conglomerado econômico, cujo cálculo esteja relacionado ao Preço por Ação. Não obstante, nos
termos do Contrato de Estabilização, durante a Oferta, o Citi poderá fazer jus, ainda, a eventuais
ganhos oriundos das atividades de estabilização de preço das Ações.
A Companhia entende que, além das informações prestadas acima, não há qualquer outro
relacionamento entre a Companhia e o Citi e/ou qualquer sociedade de seu grupo econômico, que
possa ensejar qualquer conflito de interesse em relação à atuação do Citi como instituição
intermediária da Oferta.
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FATORES DE RISCO RELACIONADOS À OFERTA E ÀS AÇÕES
O investimento nas Ações envolve alto grau de risco. Antes de tomar qualquer decisão de
investimento nas Ações, investidores em potencial devem analisar cuidadosamente todas as
informações contidas neste Prospecto, incluindo os riscos mencionados abaixo, os riscos
constantes da seção “Sumário da Companhia – Principais Fatores de Risco da Companhia” na
página 17 deste Prospecto e na seção “4. Fatores de Risco” do Formulário de Referência, a ele
anexo, e as demonstrações financeiras da Companhia e respectivas notas explicativas anexas a
este Prospecto.
As atividades, situação financeira, resultados operacionais, fluxos de caixa, liquidez e/ou negócios
futuros da Companhia podem ser afetados de maneira adversa por quaisquer desses riscos e por
qualquer dos fatores de risco descritos a seguir. O preço de mercado das Ações de emissão da
Companhia pode diminuir devido à ocorrência de quaisquer desses riscos e/ou de outros fatores, e
os investidores podem vir a perder parte substancial ou todo o seu investimento nas Ações. Os
riscos descritos abaixo são aqueles que, atualmente, a Companhia acredita que pode afetar de
maneira adversa a Companhia, a Oferta e/ou as Ações. Riscos adicionais e incertezas atualmente
não conhecidas pela Companhia, ou que atualmente sejam considerados irrelevantes, também
podem prejudicar suas atividades de maneira significativa.
Para os fins desta seção, exceto se indicado de maneira diversa ou se o contexto assim o exigir, a
indicação de que um risco, incerteza ou problema pode causar ou ter ou causará ou terá “um efeito
adverso para a Companhia” ou “afetará a Companhia adversamente” ou expressões similares
significa que o risco, incerteza ou problema pode ou poderá resultar em um efeito material adverso
em seus negócios, condições financeiras, resultados de operações, fluxo de caixa e/ou
perspectivas e/ou o preço de mercado das Ações de emissão da Companhia. Expressões similares
incluídas nesta seção devem ser compreendidas nesse contexto.
Esta seção faz referência apenas aos fatores de risco relacionados à Oferta e às Ações. Para os
demais fatores de risco, os investidores devem ler a seção “4. Fatores de Risco” do Formulário de
Referência anexo a este Prospecto.
As Ações nunca foram negociadas em bolsa de valores e, portanto, um mercado ativo e
líquido para as Ações poderá não se desenvolver ou, se desenvolvido, pode não se manter,
e a cotação das Ações pode ser adversamente afetada em seguida à Oferta. A volatilidade e
a falta de liquidez do mercado brasileiro de valores mobiliários poderão limitar
substancialmente a capacidade dos investidores de vender as Ações de emissão da
Companhia pelo preço e na ocasião que desejarem.
Antes da Oferta, as Ações não eram negociadas em bolsa de valores. Um mercado ativo e líquido
de negociação para as Ações pode não se desenvolver ou, se for desenvolvido, pode não
conseguir se manter.
Adicionalmente, o investimento em valores mobiliários negociados em mercados emergentes, tal
como o Brasil, envolve, com frequência, maior risco em comparação a outros mercados mundiais
com condições políticas e econômicas mais estáveis, sendo tais investimentos considerados, em
geral, de natureza mais especulativa.
Esses investimentos estão sujeitos a determinados riscos econômicos e políticos, tais como, entre
outros: (i) mudanças no ambiente regulatório, fiscal, econômico e político que possam afetar a
capacidade de investidores de obter retorno, total ou parcial, em relação a seus investimentos; e
(ii) restrições a investimento estrangeiro e a repatriamento do capital investido.
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O mercado brasileiro de valores mobiliários é substancialmente menor, menos líquido e mais
concentrado do que os principais mercados de valores mobiliários, podendo, inclusive, ser mais
volátil do que alguns mercados internacionais, como os dos Estados Unidos. Como exemplo, em
31 de dezembro de 2019, a B3 apresentou uma capitalização bursátil de, aproximadamente,
R$4,8 trilhões, com um volume diário de negociação de R$11,5 bilhões bilhões durante o ano de
2018. O mercado de capitais brasileiro é significativamente concentrado, de forma que as dez
principais ações negociadas na B3 representam, aproximadamente, 47% da capitalização de
mercado da B3 em 31 de dezembro de 2019, enquanto que a New York Stock Exchange teve uma
capitalização de mercado de aproximadamente US$20,7 trilhões em 31 de dezembro de 2018 e
um volume diário médio de negociação de US$74,1 bilhões durante o ano de 2018.
Essas características do mercado de capitais brasileiro poderão limitar substancialmente a
capacidade dos investidores de vender as Ações de emissão da Companhia, de que sejam
titulares, pelo preço e na ocasião desejados, o que poderá ter efeito substancialmente adverso no
preço das Ações de emissão da Companhia. Se um mercado ativo e líquido de negociação das
Ações de emissão da Companhia não for desenvolvido e mantido, o preço de negociação das
Ações pode ser negativamente impactado.
Risco de pandemia pode levar a uma maior volatilidade nos mercados financeiro e de
capitais brasileiro e internacional e resultar em pressão negativa sobre as economias
brasileira e mundial, impactando a negociação de ações em geral, inclusive a negociação
das ações de emissão da Companhia e, consequentemente, a Oferta.
O surto de doenças transmissíveis, como o surto de Coronavírus (COVID-19) em escala global
iniciado a partir de dezembro de 2019 e declarado como pandemia pela Organização Mundial de
Saúde em 11 de março de 2020, pode afetar as decisões de investimento e vem causando (e pode
continuar a causar) volatilidade elevada nos mercados financeiro e de capitais brasileiro e
internacional. Ainda, surtos dessa natureza podem resultar e têm resultado, em níveis diferentes,
na adoção de medidas governamentais, de forma que os governos, em escala mundial, têm
atuado, com maior intervenção, em suas economias. Esses eventos têm gerado e podem continuar
a gerar efeito negativo e significativo sobre a economia mundial e sobre a economia do Brasil, e
incluem ou podem incluir, dentre outros fatores, redução no nível de atividade econômica,
desvalorização cambial e diminuição da liquidez disponível nos mercados financeiro e de capitais.
Mudanças materiais na economia nacional e internacional como resultado desses eventos podem
diminuir o interesse de investidores em valores mobiliários de emissores brasileiros, bem como
limitar substancialmente a capacidade dos investidores em negociar com as ações de emissão da
Companhia, pelo preço e na ocasião desejados, o que pode ter efeito substancialmente adverso na
Oferta e no preço das ações de emissão da Companhia no mercado secundário.
Riscos relacionados à situação da economia global poderão afetar a percepção do risco em
outros países, especialmente nos mercados emergentes o que poderá afetar negativamente
a economia brasileira inclusive por meio de oscilações nos mercados de valores
mobiliários.
O valor de mercado de valores mobiliários de emissão de companhias brasileiras é influenciado,
em diferentes graus, pelas condições econômicas e de mercado de outros países, inclusive
Estados Unidos, países membros da União Europeia e de economias emergentes. A reação dos
investidores aos acontecimentos nesses países pode causar um efeito adverso sobre o valor de
mercado dos valores mobiliários de companhias brasileiras, inclusive das Ações. Crises nos
Estados Unidos, na União Europeia ou em países emergentes podem reduzir o interesse dos
investidores nos valores mobiliários das companhias brasileiras, inclusive os valores mobiliários de
emissão da Companhia.
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Adicionalmente, a economia brasileira é afetada pelas condições de mercado e pelas condições
econômicas internacionais, especialmente, pelas condições econômicas dos Estados Unidos. Os
preços das ações na B3, por exemplo, são altamente afetados pelas flutuações nas taxas de juros
dos Estados Unidos e pelo comportamento das principais bolsas norte-americanas. Qualquer
aumento nas taxas de juros em outros países, especialmente os Estados Unidos, poderá reduzir a
liquidez global e o interesse do investidor em realizar investimentos no mercado de
capitais brasileiro.
A Companhia não pode assegurar que o mercado de capitais brasileiro estará aberto às
companhias brasileiras e que os custos de financiamento no mercado sejam favoráveis às
companhias brasileiras. Crises econômicas no Brasil e/ou em outros mercados emergentes podem
reduzir o interesse do investidor por valores mobiliários de companhias brasileiras, inclusive os
valores mobiliários emitidos pela Companhia. Isso poderá afetar a liquidez e o preço de mercado
das Ações, bem como poderá afetar o futuro acesso da Companhia ao mercado de capitais
brasileiros e a financiamentos em termos aceitáveis, o que poderá afetar adversamente o preço de
mercado das Ações de emissão da Companhia.
A continuidade do pedido de registro da Oferta está sujeita à apresentação das Anuências
Prévias quanto à potencial alteração de controle da Companhia e/ou à eventual aquisição de
ações de emissão da Companhia por pessoas sujeitas a determinadas restrições, como
consequência da realização da Oferta.
Na data de disponibilização deste Prospecto, a Companhia aguarda as anuências prévias do IFC
do IDB e o Itaú Unibanco, nos termos de determinados instrumentos financeiros celebrados pela
Companhia com tais instituições, para que a realização da Oferta não configure evento de
inadimplemento ou pré-pagamento relacionados a (i) eventual alteração de controle da Companhia
e/ou (ii) potencial violação de restrições à aquisição de ações de emissão da Companhia por
pessoas sujeitas a determinadas restrições estabelecidas nos respectivos contratos (por exemplo,
pessoas com problemas de integridade ou que estejam sujeitas a determinadas sanções, conforme
definido em cada contrato). Assim, para fins de continuidade do pedido de registro da Oferta
perante a CVM, a Companhia e os Acionistas Vendedores se comprometeram a apresentar aos
Coordenadores da Oferta, até 1 (um) dia útil antes da data prevista para fixação do Preço por
Ação, manifestações expressas dessas instituições anuindo com eventual alteração do controle da
Companhia e com eventual aquisição de ações de emissão da Companhia por pessoas sujeitas a
determinadas restrições estabelecidas nos respectivos contratos. CASO AS ANUÊNCIAS
PRÉVIAS DO IFC, IDB E ITAÚ UNIBANCO NÃO SEJAM APRESENTADAS CONFORME ACIMA
DISPOSTO, A OFERTA NÃO SERÁ REALIZADA E TODOS OS PEDIDOS DE RESERVA E
TODAS AS INTENÇÕES DE INVESTIMENTO SERÃO AUTOMATICAMENTE CANCELADOS.
A venda, ou a percepção de potencial venda, de quantidades significativas das ações
ordinárias de emissão da Companhia, após a conclusão da Oferta e do período de Lock-up,
poderá afetar negativamente o preço de mercado das ações ordinárias de emissão da
Companhia no mercado secundário ou a percepção dos investidores sobre a Companhia.
Após o término das Restrições à Negociação das Ações (Lock-up), as ações ordinárias de emissão
da Companhia sujeitas ao Lock-up estarão disponíveis para venda no mercado. A ocorrência de
vendas ou uma percepção de uma possível venda de um número substancial de ações ordinárias
de emissão da Companhia pode afetar adversamente o valor de mercado das ações ordinárias de
emissão da Companhia. Para informações adicionais, ler seção “Informações Sobre a
Oferta - Restrições à Negociação de Ações (Lock-up)”, na página 91 deste Prospecto.
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A Companhia pode vir a captar recursos adicionais no futuro, por meio da emissão de
valores mobiliários, inclusive novas Ações, o que poderá afetar o preço das Ações e resultar
em uma diluição da participação do investidor.
A Companhia poderá, no futuro, buscar recursos adicionais nos mercados financeiro e de capitais
brasileiro, os quais podem não estar disponíveis ou podem estar disponíveis em condições que
sejam desfavoráveis ou desvantajosas a Companhia. Ainda, para tanto, a Companhia pode vir a
realizar operações de emissão pública ou privada de valores mobiliários, inclusive Ações ou
valores mobiliários permutáveis por elas. Qualquer captação de recursos por meio de ofertas
públicas ou privadas de ações da Companhia ou valores mobiliários lastreados, conversíveis,
permutáveis ou que, por qualquer forma, confiram um direito de subscrever ou receber ações da
Companhia pode ser realizada com exclusão do direito de preferência dos então acionistas da
Companhia e/ou alterar o valor das ações da Companhia, o que pode resultar na diluição da
participação dos investidores, gerando efeito adverso sobre o seu horizonte de investimento.
A participação de Investidores Institucionais que sejam considerados Pessoas Vinculadas
no Procedimento de Bookbuilding poderá afetar adversamente a formação do Preço por
Ação e o investimento nas Ações por Investidores Institucionais que sejam Pessoas
Vinculadas poderá resultar na redução da liquidez das ações ordinárias de emissão da
Companhia no mercado secundário.
O Preço por Ação será definido após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding. Nos termos da
regulamentação em vigor, poderá ser aceita a participação de Investidores Institucionais que sejam
Pessoas Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding, mediante a coleta de intenções de
investimento, até o limite máximo de 20% das Ações incialmente ofertadas (sem considerar as Ações
Suplementares e as Ações Adicionais). Nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400, caso seja
verificado excesso de demanda superior a um terço das Ações incialmente ofertadas (sem considerar
as Ações Suplementares e as Ações Adicionais), não será permitida a colocação, pelos Coordenadores
da Oferta, de Ações junto a Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas.
A participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no Procedimento de
Bookbuilding poderá impactar adversamente o processo de formação do Preço por Ação, e o
investimento nas Ações por Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas poderá
promover redução da liquidez das ações de emissão da Companhia no mercado secundário.
A fixação do Preço por Ação em valor inferior à Faixa Indicativa possibilitará a desistência
dos Investidores Não Institucionais, o que poderá reduzir a capacidade da Companhia de
alcançar dispersão acionária na Oferta.
A faixa de preço apresentada na capa deste Prospecto Preliminar é meramente indicativa e,
conforme expressamente previsto neste Prospecto, o Preço por Ação poderá ser fixado em valor
inferior à Faixa Indicativa. Caso o Preço por Ação seja fixado abaixo do valor resultante da
subtração entre o valor mínimo da Faixa Indicativa e o valor equivalente a 20% do valor máximo da
Faixa Indicativa, ocorrerá um Evento de Fixação do Preço em Valor Inferior à Faixa Indicativa, que
possibilitará a desistência dos Investidores Não Institucionais no âmbito da Oferta Não Institucional.
Na ocorrência de Evento de Fixação do Preço em Valor Inferior à Faixa Indicativa, a Companhia
alcançará menor dispersão acionária do que a inicialmente esperada, caso uma quantidade
significativa de Investidores Não Institucionais decida por desistir da Oferta na ocorrência de um
Evento de Fixação do Preço em Valor Inferior à Faixa Indicativa.
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Na medida em que não será admitida distribuição parcial no âmbito da Oferta, conforme
faculdade prevista nos artigos 30 e 31 da Instrução CVM 400, é possível que a Oferta venha
a ser cancelada caso não haja investidores suficientes interessados em subscrever a
totalidade das Ações objeto da Oferta.
Na medida em que não será admitida distribuição parcial no âmbito da Oferta, sem considerar
Ações Adicionais e as Ações Suplementares, conforme faculdade prevista nos artigos 30 e 31 da
Instrução CVM 400, caso as Ações não sejam integralmente subscritas/adquiridas no âmbito da
Oferta até a Data de Liquidação, nos termos do Contrato de Colocação, a Oferta será cancelada,
sendo todos os Pedidos de Reserva, e intenções de investimento automaticamente cancelados.
Para informações adicionais sobre o cancelamento da Oferta, veja a seção “Suspensão,
Modificação, Revogação ou Cancelamento da Oferta” na página 60 deste Prospecto.
Após a Oferta, a Companhia continuará sendo controlada por seus atuais acionistas controladores,
cujos interesses podem diferir dos interesses dos demais acionistas.
Quando da conclusão da Oferta, os acionistas controladores da Companhia deterão aproximadamente
40,88% de capital social total e do capital votante da Companhia (sem considerar a alocação das Ações
Adicionais e das Ações Suplementares). Dessa forma, os acionistas controladores, por meio de seu
poder de voto nas assembleias gerais, manterão o poder de eleger a maioria dos membros do
Conselho de Administração da Companhia e de tomar decisões em todos os pontos-chave que
requerem aprovação dos acionistas, tais como reorganizações societárias e vendas de ativos. Os
interesses dos acionistas controladores da Companhia poderão ser divergentes ou conflitantes com os
interesses dos outros acionistas da Companhia, que poderão ficar sujeitos aos efeitos das decisões dos
acionistas controladores da Companhia.
A Companhia pode não pagar dividendos ou juros sobre o capital próprio aos acionistas
titulares das ações.
De acordo com o seu estatuto social, a Companhia deve pagar aos acionistas, no mínimo, 25% de
lucro líquido anual, calculado e ajustado nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
conforme alterada (“Lei das S.A.”), sob a forma de dividendos ou juros sobre capital próprio. O
lucro líquido pode ser capitalizado, utilizado para compensar prejuízo ou retido nos termos
previstos na Lei das S.A. e pode não ser disponibilizado para o pagamento de dividendos ou juros
sobre o capital próprio. Além disso, a Lei das S.A. permite que uma companhia aberta suspenda a
distribuição obrigatória de dividendos em determinado exercício social, caso o Conselho de
Administração informe à Assembleia Geral Ordinária que a distribuição seria incompatível com a
situação financeira da Companhia. Caso qualquer destes eventos ocorra, os proprietários de ações
emitidas pela Companhia podem não receber dividendos ou juros sobre o capital próprio. Por fim, a
isenção de imposto de renda sobre a distribuição de dividendos e a tributação atualmente incidente
sob o pagamento de juros sobre capital próprio, prevista na legislação atual, poderá ser revista e
tanto os dividendos recebidos, quanto os distribuídos poderão passar a ser tributados e/ou, no
caso dos juros sobre capital próprio, ter sua tributação majorada no futuro, impactando o valor
líquido a ser recebido pelos acionistas da Companhia a título de participação nos resultados.
Investidores que subscreverem/adquirirem Ações sofrerão diluição imediata e substancial
no valor contábil de seus investimentos.
O Preço por Ação será fixado em valor superior ao patrimônio líquido por ação emitida e em
circulação imediatamente após a Oferta. Como resultado desta diluição, em caso de liquidação da
Companhia, os investidores que subscrevam/adquiram Ações por meio da Oferta receberão um
valor significativamente menor do que o preço que pagaram ao subscrever as Ações na Oferta, e
sofrerão diluição imediata do valor de seu investimento de 64,43%. Para mais informações sobre a
diluição da realização da Oferta, consulte a seção “Diluição”, na página 99 deste Prospecto.
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A realização desta oferta pública de distribuição das Ações, com esforços de colocação no
exterior, poderá deixar a Companhia exposta a riscos relativos a uma oferta de valores
mobiliários no Brasil e no exterior. Os riscos relativos a ofertas de valores mobiliários no
exterior são potencialmente maiores do que os riscos relativos a uma oferta de valores
mobiliários no Brasil.
A Oferta compreende a distribuição primária e secundária das Ações no Brasil, em mercado de balcão
não organizado, incluindo esforços de colocação das Ações juntos a Investidores Estrangeiros.
Os esforços de colocação das Ações no exterior expõem a Companhia a normas relacionadas à proteção
dos Investidores Estrangeiros por incorreções ou omissões relevantes nos Offering Memoranda.
Adicionalmente, a Companhia é parte do Contrato de Colocação Internacional, que regula os
esforços de colocação das Ações no exterior. O Contrato de Colocação Internacional apresenta uma
cláusula de indenização em favor dos Agentes de Colocação Internacional na qual a Companhia se
comprometeu a indenizá-los, caso estes venham a sofrer perdas no exterior por conta de eventuais
incorreções ou omissões relevantes nos Offering Memoranda. Caso venham a sofrer essas perdas
no exterior, os Agentes de Colocação Internacional poderão ter direito de regresso contra a
Companhia e os Acionistas Vendedores em conformidade com essa cláusula de indenização. Além
disso, o Contrato de Colocação Internacional contém declarações específicas em relação à
observância de isenções das leis de valores mobiliários dos Estados Unidos da América.
A Companhia também presta diversas declarações e garantias relacionadas aos negócios da
Companhia, bem como declarações específicas em relação à observância de isenções das leis de
valores mobiliários dos Estados Unidos da América, 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, se envolver
valores elevados, poderá afetar negativamente a Companhia.
A eventual contratação e realização de operações de total return swap e hedge podem
influenciar a demanda e o preço das Ações.
Os Coordenadores da Oferta e sociedades de seus conglomerados econômicos poderão realizar
operações com derivativos para proteção (hedge), tendo valores mobiliários de emissão da
Companhia como referência (incluindo operações de total return swap) contratadas com terceiros,
conforme permitido pelo artigo 48 da Instrução CVM 400, e tais investimentos não serão
considerados investimentos realizados por Pessoas Vinculadas para os fins do artigo 55 da
Instrução CVM 400. A realização de tais operações pode constituir uma porção significativa da
Oferta e poderá influenciar a demanda e, consequentemente, o preço das Ações.

94

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 da Oferta e contratos de compra e venda feitos perante tais Instituições
Consorciadas.
Caso haja o descumprimento ou indícios de descumprimento, por quaisquer das Instituições
Consorciadas, de qualquer das obrigações previstas no respectivo instrumento de adesão ao
Contrato de Colocação, na carta-convite ou em qualquer contrato celebrado no âmbito da Oferta,
ou, ainda, de qualquer das normas de conduta previstas na regulamentação aplicável à Oferta, 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 e contratos de compra e venda 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, eventualmente depositados, serão devolvidos sem reembolso e com
dedução, caso incidentes, de quaisquer tributos aplicáveis, existentes ou que venham a ser
instituídos, bem como aqueles cuja alíquota atual equivalente a zero venha a ser majorada. Para
maiores informações, ler seção “Informações Sobre a Oferta – Violações das Normas de Conduta”
na página 63 deste Prospecto.
Eventuais matérias veiculadas na mídia com informações equivocadas ou imprecisas sobre
a Oferta, a Companhia, os Acionistas Vendedores e/ou os Coordenadores da Oferta poderão
gerar questionamentos por parte da CVM, B3 e/ou de potenciais investidores da Oferta, o
que poderá impactar negativamente a Oferta.
Até a data de envio do Anúncio de Encerramento, poderão ser veiculadas na mídia matérias
contendo informações equivocadas ou imprecisas sobre a Oferta, a Companhia, os Acionistas
Vendedores e/ou os Coordenadores da Oferta, ou, ainda, contendo informações que não constam
dos Prospectos e/ou do Formulário de Referência a ele anexo.
Tendo em vista que o artigo 48 da Instrução CVM 400 veda qualquer manifestação na mídia por
parte da Companhia, dos Acionistas Vendedores ou dos Coordenadores da Oferta sobre a Oferta
até o envio do Anúncio de Encerramento, eventuais notícias sobre a Oferta poderão conter
informações que não foram fornecidas ou que não contaram com a revisão da Companhia, dos
Acionistas Vendedores ou dos Coordenadores da Oferta.
Assim, caso sejam divulgadas informações sobre a Oferta, os Acionistas Vendedores ou a
Companhia em outros meios que não sejam os Prospectos ou o Formulário de Referência a ele
anexo, a CVM poderá a seu exclusivo critério, caso haja comprovação ou suspeita de participação
de pessoas relacionadas com a Oferta ou a Companhia em tal divulgação, suspender a Oferta,
com a consequente alteração de seu cronograma.
A Companhia arcará com todos os custos e despesas da Oferta, o que poderá afetar
adversamente seus resultados no período subsequente à realização da Oferta.
A Companhia acará com todos os custos e despesas da Oferta, incluindo os custos e despesas da
Oferta Secundária. O desembolso desses valores pela Companhia impactará os valores líquidos a
serem recebidos em decorrência da Oferta Primária e, por consequência, os valores creditados ao
patrimônio líquido da Companhia, o que poderá impactar negativamente os resultados da
Companhia no período de apuração subsequente à realização da Oferta. Para informações
detalhadas acerca das comissões e das despesas da Oferta, veja a seção “Informações Sobre a
Oferta – Custos de Distribuição” na página 49 deste Prospecto.
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DESTINAÇÃO DOS RECURSOS
Com base no Preço por Ação de R$14,00, estimamos que os recursos líquidos provenientes da
Oferta Primária, após a dedução das comissões e das despesas, serão de aproximadamente
R$523.678.687,37 milhões, sem considerar a alocação das Ações Adicionais e das Ações
Suplementares. Para informações detalhadas acerca das comissões e das despesas da Oferta,
veja a Seção “Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição” na página 49 deste Prospecto.
Considerando que há preponderância da Oferta Secundária em relação ao montante total da
Oferta (sem considerar as Ações Adicionais e as Ações Suplementares) tabela abaixo resume os
percentuais e os valores estimados da Oferta Primária e da Oferta Secundária, sem considerar a
alocação das Ações Adicionais e das Ações Suplementares.
Oferta Base

Percentual

Oferta Primária .............................................................................
Oferta Secundária ........................................................................
Total .............................................................................................
(1)

42,87%
57,13%
100,00%

Valor Estimado
Líquido(1)(2)
(em Reais)
R$560.000.000,00
R$746.170.376,00
R$1.306.170.376,00

Calculado com base no Preço por Ação de R$14,00, que é ponto médio da Faixa Indicativa.
Considerando a dedução das comissões e despesas estimadas da Oferta e sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote
Suplementar.

A tabela abaixo resume os percentuais e valores estimados das destinações que a Companhia pretender
dar aos recursos líquidos provenientes da Oferta Primária, após a dedução das comissões e despesas
por ela devidas, sem considerar as Ações Suplementares e as Ações Adicionais:
Percentual de
alocação

Destinação dos Recursos
Potenciais aquisições de empresas e crescimento orgânico
da Companhia ..................................................................................
Capital de Giro .....................................................................................
Total ............................................................................................
(1)
(2)

84,00%
16,00%
100,00%

Valor Estimado
Líquido(1)(2)
(em Reais)
R$439.890.097,39
R$83.788.589,98
R$523.678.687,37

Calculado com base no Preço por Ação de R$14,00, que é ponto médio da Faixa Indicativa.
Considerando a dedução das comissões e despesas estimadas da Oferta e sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote
Suplementar.

A destinação dos recursos da Oferta Primária será influenciada pelas condições futuras dos
mercados em que atuamos, bem como pelas oportunidades de investimento que identificarmos,
além de outros fatores que não podemos identificar na data deste Prospecto. Enquanto os
investimentos acima descritos não forem realizados, no curso regular de nossos negócios, os
recursos captados na Oferta Primária poderão ser investidos em aplicações financeiras que
acreditamos estar dentro de nossa política de investimento, visando a 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.
Dentre os principais impactos na nossa situação patrimonial e nos nossos resultados, acreditamos
que o uso dos recursos captados resultará no aumento de nossas atividades operacionais,
elevando nosso valor patrimonial em montante proporcional ao incremento da nossa receita e dos
nossos resultados operacionais.
A destinação dos recursos acima descrita é baseada em nossas análises, estimativas e
perspectivas atuais sobre eventos futuros e tendências. Mudanças nas condições de mercado e do
momento da destinação dos recursos podem nos obrigar a rever a destinação dos recursos
líquidos da Oferta Primária quando de sua efetiva utilização.
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A aplicação dos recursos captados conforme o aqui exposto, depende de vários fatores que a
Companhia não pode garantir que venham a se concretizar, dentre os quais, o comportamento do
mercado em que a Companhia atua, a habilidade de dar continuidade às atividades regulares da
Companhia, desenvolver novos negócios e/ou a capacidade de entrar em novos projetos em
condições aceitáveis, a capacidade da Companhia de obter novos financiamentos e ainda, os
demais fatores descritos na Seção “Considerações Sobre Estimativas e Declarações acerca do
Futuro” na página 6 deste Prospecto.
Um aumento ou redução de R$1,00 no Preço por Ação de R$14,00, que é o ponto médio da Faixa
Indicativa, aumentaria ou reduziria, conforme o caso, o montante dos recursos líquidos que a
Companhia receberia com a Oferta Primária em R$37.971.168,34, após a dedução das comissões
e despesas devidas pela Companhia no âmbito da Oferta (sem considerar as Ações Adicionais e
as Ações Suplementares).
Por fim, a Companhia não receberá quaisquer recursos em decorrência da realização da Oferta
Secundária, visto que tais recursos líquidos reverterão integralmente aos Acionistas Vendedores.
Para informações sobre o impacto dos recursos líquidos por nós auferidos em decorrência da Oferta
Primária em nossa situação patrimonial, ver a Seção “Capitalização” na página 98 deste Prospecto.
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CAPITALIZAÇÃO
A tabela a seguir apresenta a capitalização total da Companhia, que corresponde a soma dos
saldos consolidados de empréstimos, financiamentos e arrendamentos (circulante e não
circulante), mais patrimônio líquido em 30 de junho de 2020, indicando: (i) a posição efetiva em 30
de junho de 2020; e (ii) o valor ajustado para considerar o recebimento dos recursos líquidos
provenientes da Oferta Primária, estimados em R$523.678.687,37 (sem considerar a eventual
colocação das Ações Adicionais e das Ações do Lote Suplementar), com base no Preço por Ação
de R$14,00, que é o ponto médio da Faixa Indicativa, após a dedução das comissões e das
despesas estimadas.
As informações abaixo referentes à coluna “Efetivo” foram extraídas das informações contábeis
intermediárias consolidadas da Companhia, relativas ao período de seis meses findo em 30 de
junho de 2020, preparadas de acordo com a norma internacional IAS 34 – Interim Financial
Reporting, emitida pelo International Accounting Standards Board – (IASB) e o CPC 21(R1) –
Demonstração Intermediaria e devem ser lidas em conjunto com as mesmas, bem como com as
seções 3 e 10 do Formulário de Referência anexo a este Prospecto, na página 615 deste
Prospecto.
Em 30 de junho de 2020
Efetivo
Ajustado Pós-Oferta(1)
(Em milhares de R$)
Empréstimos, financiamentos e arrendamentos (circulante) ............
Empréstimos, financiamentos e arrendamentos (não circulante) .....
Patrimônio Líquido .........................................................................
Capitalização Total(2) .......................................................................
(1)

(2)

25.816
224.702
307.689
558.207

25.816
224.702
831.368
1.081.886

Ajustado para refletir o recebimento de recursos líquidos provenientes da Oferta Primária (sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do
Lote Suplementar), estimados em R$523.678.687,37, considerando o Preço por Ação de R$14,00, ponto médio da Faixa Indicativa indicada
na capa deste Prospecto, e após a dedução das comissões e das despesas estimadas a serem devidas pela Companhia no âmbito da
Oferta.
Capitalização total corresponde à soma total dos saldos consolidados de empréstimos, financiamentos e arrendamentos, circulante e não
circulante, e do patrimônio líquido nas datas indicadas. Ressalta-se que a definição de “Capitalização” pode variar de acordo com outras
sociedades.

Um aumento (redução) de R$1,00 no Preço por Ação de R$14,00, que é o ponto médio da Faixa
Indicativa, aumentaria (reduziria) o valor do patrimônio líquido ajustado da Companhia e a
capitalização total em R$37.971.168,34, após a dedução das comissões e despesas estimadas,
sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar.
O valor do patrimônio líquido da Companhia após a conclusão da Oferta e ajustes decorrentes está
sujeito, ainda, a ajustes decorrentes de alterações do Preço por Ação, bem como dos termos e
condições gerais da Oferta que somente serão conhecidas após a conclusão do Procedimento
de Bookbuilding.
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DILUIÇÃO
Os investidores que participarem da Oferta sofrerão diluição imediata de seu investimento de
64,43%, calculada pela diferença entre o Preço por Ação pago pelos investidores no âmbito da
Oferta e o valor patrimonial contábil por ação da Companhia imediatamente após a Oferta.
Em 30 de junho de 2020, o valor do patrimônio líquido da Companhia era de R$307,7 milhões e o
valor patrimonial por ação de sua emissão, na mesma data, era de R$0,81. O referido valor
patrimonial por ação representa o valor do patrimônio líquido consolidado da Companhia dividido
pelo número total de ações ordinárias de sua emissão naquela data.
Considerando a colocação das Ações da Oferta Primária, sem considerar a colocação das Ações
Adicionais e das Ações do Lote Suplementar, pelo Preço por Ação de R$14,00 que é o ponto médio
da Faixa Indicativa, após a dedução das comissões e das despesas devidas, o patrimônio líquido
ajustado da Companhia em 30 de junho de 2020 seria de R$831,4 milhões, representando um valor
patrimonial de R$4,98 por ação de emissão da Companhia. Isso representaria um aumento imediato
do valor patrimonial por ação de R$2,55 para os atuais acionistas e uma diluição imediata no valor
patrimonial por ação de R$9,02 para os novos investidores que subscreverem/adquirirem Ações no
âmbito da Oferta. Essa diluição representa a diferença entre o Preço por Ação pago pelos
investidores na Oferta e o valor patrimonial contábil por ação imediatamente após a conclusão da
Oferta. Para informações detalhadas acerca das comissões de distribuição e das despesas da
Oferta, vide seção “Informações sobre a Oferta – Custos de Distribuição”, na página 49 deste
Prospecto.
O quadro a seguir ilustra a diluição por ação de emissão da Companhia, com base em seu
patrimônio líquido em 30 de junho de 2020, e considerando os impactos da realização da Oferta,
considerando ou não a colocação das Ações Adicionais e das Ações do Lote Suplementar.
Após a Oferta(5)
(em Reais, exceto
percentagens)
Preço por Ação(1) ...................................................................................................................................
Valor patrimonial contábil por ação em 30 de junho de 2020 ...............................................................
Valor patrimonial contábil por ação em 30 de junho de 2020 ajustado para refletir o
desdobramento das ações.................................................................................................................
Valor patrimonial contábil por ação em 30 de junho de 2020 ajustado para refletir a Oferta(2) .................
Aumento do valor contábil patrimonial líquido por ação em 30 de junho de 2020
para os atuais acionistas, ajustado para refletir a Oferta ..................................................................
Diluição do valor patrimonial contábil por ação para novos investidores(3) ...........................................
Percentual de diluição imediata resultante da Oferta(4)...................................................................
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

14,00
0,81
2,43
4,98
2,55
9,02
64,43%

Com base no Preço por Ação de R$14,00, que é o ponto médio da Faixa Indicativa.
Considera aumento de capital no valor da Oferta Primária, sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar.
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.
Considera os recursos advindos da Oferta Primária, após a dedução de comissões e despesas e sem considerar as Ações Adicionais e
as Ações do Lote Suplementar.

Não haverá diluição em razão da colocação das Ações Adicionais e as Ações do Lote
Suplementar, vez que os mesmos serão integralmente secundários.
O Preço por Ação a ser pago pelos investidores no contexto da Oferta não possui relação com o
valor patrimonial das ações 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 uma
descrição mais detalhada do procedimento de fixação do Preço por Ação e das condições da
Oferta, vide seção “Informações Sobre a Oferta” na página 40 deste Prospecto.
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Um acréscimo ou redução de R$1,00 no Preço por Ação, que é o ponto médio da Faixa Indicativa,
acarretaria um acréscimo ou diminuição, após a conclusão da Oferta: (i) de R$37.971.168,34 no
valor do patrimônio líquido contábil da Companhia; (ii) de R$0,23 no valor do patrimônio líquido
contábil por ação de emissão da Companhia; (iii) na diluição do valor patrimonial contábil por ação
aos investidores desta Oferta em R$0,77 por Ação, assumindo que o número de Ações
estabelecido na capa deste Prospecto não sofrerá alterações, e após deduzidas as comissões e as
despesas relativas à Oferta Primária, sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote
Suplementar.
O valor do patrimônio líquido contábil da Companhia após a conclusão da Oferta está sujeito, ainda,
a ajustes decorrentes de alterações do Preço por Ação, bem como dos termos e condições gerais da
Oferta que somente serão conhecidos após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding.
A realização da Oferta Secundária não resultará em nenhuma mudança no número de ações de
emissão da Companhia, nem em alteração em seu patrimônio líquido, uma vez que os recursos
recebidos, nesse caso, serão integralmente entregues aos Acionistas Vendedores.
Histórico do preço pago por administradores e acionistas controladores em subscrições/
aquisições de ações da Companhia nos últimos cinco anos.
O quadro abaixo apresenta informações sobre os aumentos de capital da Companhia ocorridos
nos últimos cinco anos em que houve subscrição de ações por acionistas controladores ou
administradores:

Data

(1)
(2)

Natureza
da
Operação

Subscritor/
Adquirente

Quantidade
de Ações

Valor Pago
(R$)

Valor Pago
por Ação(2)
(R$)

Preço por
Ação na
Oferta(1)

26/01/2017

Subscrição
Privada

Acionista controlador

1.000.000

3.000.000,00

3,00

14,00

13/12/2017

Subscrição
Privada

Acionista controlador

7.666.666,67

23.000.000,00

3,00

14,00

29/06/2020

Subscrição
Privada

Acionista controlador

840.006

2.520.018,00

3,00

14,00

29/06/2020

Subscrição
Privada

Gilbert Victor Minionis
Delia

1.693.335,33

556.300,00

0,33

14,00

30/06/2020

Subscrição
Privada

Acionista controlador e
Gilbert Victor Minionis
Delia

23.333.333,33

70.000.000,00

3,00

14,00

Base no Preço por Ação de R$14,00, que é o ponto médio da Faixa Indicativa.
Considerando o grupamento das ações ordinárias de emissão da Companhia, na proporção de 3 ações ordinárias para 1 ação ordinária,
aprovado em 15 de setembro de 2020.

Para mais informações sobre o aumento de capital social, veja o item “17.2 - Aumentos do capital
social” do Formulário de Referência, na página 89 deste Prospecto.
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ANEXOS
ESTATUTO SOCIAL CONSOLIDADO DA COMPANHIA
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE ACIONISTAS DA COMPANHIA,
REALIZADA EM 13 DE AGOSTO DE 2020, QUE APROVOU A REALIZAÇÃO DA OFERTA
CÓPIA DA ATA REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DA ALAOF FIP REALIZADA EM
14 DE AGOSTO DE 2020, QUE APROVOU A ALIENAÇÃO DAS AÇÕES DE EMISSÃO DA
COMPANHIA E DE TITULARIDADE DA ALAOF FIP
MINUTA DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA QUE
APROVARÁ O PREÇO POR AÇÃO DA OFERTA
DECLARAÇÃO DA COMPANHIA NOS TERMOS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM 400
DECLARAÇÃO DOS ACIONISTAS VENDEDORES NOS TERMOS DO ARTIGO 56 DA
INSTRUÇÃO CVM 400
DECLARAÇÃO DO COORDENADOR LÍDER, NOS TERMOS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO
CVM 400
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS, INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS, DA COMPANHIA
REFERENTES AOS EXERCÍCIOS SOCIAIS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E
2018
INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS, INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS, DA COMPANHIA
REFERENTES AOS PERÍODOS DE TRÊS E DE SEIS MESES FINDOS EM 30 DE JUNHO DE
2020
FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA COMPANHIA NOS TERMOS DA INSTRUÇÃO CVM 480
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ESTATUTO SOCIAL DA
TRIPLE PLAY BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A.
Companhia de Capital Autorizado
CNPJ/ME n° 23.438.929/0001-00
NIRE 35.300.483.260
CAPÍTULO I
DENOMINAÇÃO, SEDE, FORO, OBJETO SOCIAL E PRAZO DE DURAÇÃO
Artigo 1° - A TRIPLE PLAY BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. (“Companhia”) é uma sociedade por
ações de capital autorizado, regida pelo presente estatuto social (“Estatuto Social”) e pelas
disposições legais aplicáveis, em especial pela Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme
alterada (“Lei das Sociedades por Ações”).
Parágrafo 1° - Com a admissão da Companhia no segmento especial de listagem denominado
Novo Mercado, da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), sujeitam-se a Companhia, seus
acionistas, incluindo acionistas controladores, membros do Conselho de Administração, da
Diretoria e do Conselho Fiscal, se e quando instalado, às disposições do Regulamento de
Listagem do Novo Mercado da B3 (“Regulamento do Novo Mercado”).
Parágrafo 2° - As disposições do Regulamento do Novo Mercado prevalecerão sobre as
disposições estatutárias, nas hipóteses de prejuízo aos direitos dos destinatários das ofertas
públicas previstas neste Estatuto Social.
Parágrafo 3° - A Companhia seus acionistas, incluindo acionistas controladores, membros do
Conselho de Administração, da Diretoria e do Conselho Fiscal, quando instalado, deverão
observar os prazos, as obrigações e os procedimentos previstos no Regulamento para Listagem
de Emissores e Admissão à Negociação de Valores Mobiliários da B3, no Manual do Emissor da
B3 e no Regulamento do Novo Mercado.
Artigo 2° - A Companhia tem sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Bandeira
Paulista, nº 726, 19º andar, conjunto 191, Itaim Bibi, CEP 04532-002, e poderá, por decisão da
Diretoria, abrir, transferir e extinguir filiais, escritórios administrativos, depósitos, atividades ou
quaisquer representações em qualquer localidade do país ou no exterior.
Artigo 3° - A Companhia tem por objeto social a participação em outras sociedades, como sócia ou
acionista, no país ou no exterior.
Artigo 4° - A Companhia tem prazo de duração indeterminado.
CAPÍTULO II
CAPITAL SOCIAL E AÇÕES
Artigo 5° - O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de
R$ 364.219.133,05 (trezentos e sessenta e quatro milhões, duzentos e dezenove mil, cento e trinta e
três reais e cinco centavos), dividido em 126.882.015 (cento e vinte e seis milhões, oitocentas e oitenta
e duas mil e quinze) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.
Parágrafo 1° - Cada ação ordinária confere ao seu titular o direito a 1 (um) voto nas
Assembleias Gerais de acionistas da Companhia. A propriedade das ações será comprovada
pelo registro existente na conta do acionista junto à instituição depositária.
Parágrafo 2° - As ações serão indivisíveis em relação à Companhia. Quando a ação pertencer
a mais de uma pessoa, os direitos a ela conferidos serão exercidos pelo representante do
condomínio.
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Parágrafo 3° - Mediante a aprovação do Conselho de Administração e observado o disposto
na Lei das Sociedades por Ações e nas demais normas aplicáveis, a Companhia poderá
adquirir suas próprias ações. Essas ações deverão ser mantidas em tesouraria, alienadas ou
canceladas, conforme for decidido pela Assembleia Geral ou pelo Conselho de Administração,
conforme o caso, nos termos da regulamentação aplicável da Comissão de Valores Mobiliários
(“CVM”).
Artigo 6° - Mediante deliberação do Conselho de Administração da Companhia, o capital social poderá
ser aumentado, independentemente de reforma estatutária, até o limite de R$2.000.000.000,00 (dois
bilhões de reais).
Parágrafo 1° - O Conselho de Administração fixará as condições da emissão, subscrição,
forma e prazo de integralização, preço por ação, forma de colocação (pública ou privada) e sua
distribuição no país e/ou no exterior.
Parágrafo 2° - A critério do Conselho de Administração, poderá ser realizada emissão, sem
direito de preferência ou com redução do prazo de que trata o artigo 171, parágrafo 4°, da Lei
das Sociedades por Ações, de ações, debêntures conversíveis em ações ou bônus de
subscrição, cuja colocação seja feita mediante venda em bolsa de valores ou por subscrição
pública, ou ainda mediante permuta por ações em oferta pública de aquisição de controle, nos
termos estabelecidos em lei, dentro do limite do capital autorizado.
Artigo 7° - As ações da Companhia são escriturais, mantidas em contas de depósito em nome de seus
titulares, perante instituição financeira autorizada pela CVM.
Parágrafo Único - Observados os limites máximos fixados pela CVM, o custo do serviço de
transferência da propriedade das ações escriturais poderá ser cobrado diretamente do acionista
pela instituição depositária, conforme definido em contrato de escrituração de ações.
Artigo 8° - Fica vedada a emissão de ações preferenciais e partes beneficiárias pela Companhia.
Artigo 9° - Observado o disposto neste Estatuto Social, notadamente o disposto no Artigo 6°, parágrafo
2°, e na Lei das Sociedades por Ações, os acionistas terão direito de preferência para, na proporção de
sua respectiva participação acionária, subscrever ações, bônus de subscrição e outros valores
mobiliários conversíveis em ações de emissão da Companhia.
Artigo 10 - A não integralização do valor subscrito pelo subscritor, nas condições previstas no boletim
ou na chamada requerida pelo órgão da administração, constituirá, de pleno direito, o acionista remisso
em mora, de acordo com os artigos 106 e 107 da Lei das Sociedades por Ações, sujeitando-se o
subscritor ao pagamento do valor em atraso corrigido monetariamente de acordo com a variação do
Índice Geral de Preços ao Mercado divulgado pela Fundação Getúlio Vargas (“IGP-M/FGV”) ou por
outro índice que vier a substitui-lo, na menor periodicidade legalmente admitida, além de juros de 12%
(doze por cento) ao ano, pro rata temporis, e multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor da
prestação em atraso, devidamente atualizada.
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CAPÍTULO III
ASSEMBLEIA GERAL DE ACIONISTAS
Artigo 11 - As Assembleias Gerais de acionistas realizar-se-ão: (a) ordinariamente, uma vez por ano,
nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes à data de encerramento de cada exercício social, para
deliberação das matérias previstas em lei; e (b) extraordinariamente, sempre que os interesses sociais
assim o exigirem ou quando as disposições deste Estatuto Social ou da legislação aplicável exigirem
deliberação dos acionistas.
Parágrafo 1º - A Assembleia Geral Ordinária e a Assembleia Geral Extraordinária podem ser
cumulativamente convocadas e realizadas no mesmo local, data e hora, e instrumentadas em
ata única.
Parágrafo 2º - Observados os requisitos previstos da regulamentação aplicável, as assembleias
gerais da Companhia poderão ser realizadas (i) de modo exclusivamente digital, mediante a
participação dos acionistas por meio eletrônico e por meio do uso de boletim de voto a distância;
(ii) de modo parcialmente digital, mediante a participação dos acionistas presencialmente, por
meio eletrônico e por meio do uso de boletim de voto a distância; ou (iii) de modo exclusivamente
presencial.
Artigo 12 - Ressalvadas as exceções previstas em lei, as Assembleias Gerais de acionistas serão
convocadas pelo Conselho de Administração, por meio do seu Presidente ou por dois membros do
Conselho de Administração em conjunto, com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência em
primeira convocação e, pelo menos, com 8 (oito) dias de antecedência em segunda convocação.
Independentemente de qualquer formalidade prevista neste Estatuto Social e na Lei das Sociedades
por Ações, será considerada regularmente instalada qualquer Assembleia Geral a que comparecer a
totalidade dos acionistas.
Parágrafo 1° - Ressalvadas as exceções previstas em lei, as Assembleias Gerais somente se
instalarão e validamente deliberarão em primeira convocação com a presença de acionistas que
representem, no mínimo, 1/4 (um quarto) do total das ações com direito a voto representativas
do capital social e, em segunda convocação, com qualquer número, sendo que para as
deliberações não se computarão os votos em branco.
Parágrafo 2° - Os acionistas poderão ser representados em Assembleias Gerais da Companhia
por procurador constituído na forma do artigo 126 da Lei das Sociedades por Ações.
Parágrafo 3° - Sem prejuízo do disposto no parágrafo 2° acima, o acionista que comparecer à
Assembleia Geral munido dos documentos que comprovem sua condição de acionista referidos
no artigo 126 da Lei das Sociedades por Ações, até o momento da abertura dos trabalhos em
Assembleia, poderá participar e votar, ainda que tenha deixado de apresentá-los previamente.
Parágrafo 4° - As Assembleias Gerais serão presididas por membro do Conselho de
Administração a ser indicado pelo Presidente do Conselho de Administração da Companhia,
competindo-lhe, na qualidade de presidente da mesa, escolher o secretário, dentre os presentes.
Na ausência de membro do Conselho de Administração, a Assembleia Geral será presidida por
pessoa eleita pelos acionistas presentes.
Parágrafo 5° - O exercício do direito de voto nos casos especiais de condomínio, acordo de
acionistas, usufruto e de ações empenhadas ou alienadas fiduciariamente fica sujeito às
exigências legais específicas e às comprovações estabelecidas em lei.
Parágrafo 6° - Não poderá votar na Assembleia Geral o acionista com direitos sociais suspensos
na forma dos artigos 120 e 122, inciso V, da Lei das Sociedades por Ações.
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Parágrafo 7° - O acionista não poderá votar nas deliberações relativas a laudo de avaliação dos
bens com que concorrer para o capital social e à aprovação de suas contas como administrador,
nem em quaisquer outras que puderem beneficiá-lo de modo particular ou em que tiver interesse
conflitante com o da Companhia.
Parágrafo 8° - Dos trabalhos e deliberações da Assembleia Geral será lavrada ata em livro
próprio, assinada pelos membros da mesa e pelos acionistas presentes. Da ata extrair-se-ão
certidões ou cópias autênticas para os fins legais.
Artigo 13 - Sem prejuízo das demais matérias previstas em lei, compete privativamente à Assembleia
Geral deliberar sobre as matérias indicadas nos artigos 122, 132 e 136 da Lei das Sociedades por
Ações e, ainda:
(i)

eleger e destituir os membros do Conselho de Administração;

(ii)

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

(iii)

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

(iv)

alterar este Estatuto Social;

(v)

deliberar sobre operações de fusão, incorporação, cisão ou transformação da
Companhia, bem como sobre sua dissolução ou liquidação;

(vi)

aprovar planos de outorga de opção de compra ou subscrição de ações ou quaisquer
planos de remuneração baseado em ações aos seus administradores e empregados,
assim como aos administradores e empregados de outras sociedades que sejam direta
ou indiretamente coligadas ou controladas pela Companhia;

(vii)

deliberar sobre falência ou requerer recuperação judicial ou extrajudicial da
Companhia, ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 122 da Lei das
Sociedades por Ações;

(viii)

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

(ix)

aprovar a saída do Novo Mercado da B3;

(x)

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

(xi)

aprovar a escolha de empresa especializada responsável pela elaboração de laudo de
avaliação das ações da Companhia, em caso de cancelamento de registro de
companhia aberta ou da conversão de categoria de registro perante a CVM ou saída do
Novo Mercado, conforme previsto no Capítulo VI deste Estatuto Social;

(xii)
(xiii)

aprovar investimento fora do objeto social da Companhia; e
deliberar sobre qualquer matéria que lhe seja submetida pelo Conselho de
Administração.
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CAPÍTULO IV
DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO
SEÇÃO I
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS
Artigo 14 - A administração da Companhia será exercida pelo Conselho de Administração e pela
Diretoria, na forma da lei e deste Estatuto Social.
Parágrafo 1° - A posse dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria dar-se-á por
termo lavrado em livro próprio, assinado pelo administrador empossado e contemplando a sua
sujeição à cláusula compromissória de que trata o artigo 42 deste Estatuto Social, dispensada
qualquer garantia de gestão, e estará condicionada ao atendimento dos requisitos legais
aplicáveis.
Parágrafo 2° - Os membros do Conselho de Administração e da Diretoria deverão aderir às
políticas internas em vigor da Companhia, incluindo, entre outras que venham posteriormente ser
aprovadas, o Código de Ética e Conduta da Companhia, à Política de Divulgação de Ato ou Fato
Relevante e à Política de Negociação de Valores Mobiliários.
Parágrafo 3° - Os administradores permanecerão em seus cargos até a posse de seus
substitutos e novos titulares, salvo se diversamente deliberado pela Assembleia Geral ou pelo
Conselho de Administração, conforme o caso.
Parágrafo 4° - Observado o disposto na Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante, a
Companhia deverá divulgar a renúncia ou a destituição dos seus administradores até o dia útil
seguinte em que a Companhia for comunicada da referida renúncia ou em que for aprovada
referida destituição.
Parágrafo 5° - A Assembleia Geral fixará a remuneração global anual para distribuição entre os
administradores e caberá ao Conselho de Administração efetuar a distribuição da verba
individualmente.
SEÇÃO II
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Artigo 15 - O Conselho de Administração será composto por, no mínimo, 5 (cinco) e, no máximo, 9
(nove) membros, acionistas ou não, residentes no Brasil ou no exterior, todos eleitos e destituíveis pela
Assembleia Geral, com mandato unificado de, no máximo, 2 (dois) anos, sendo permitida a reeleição.
Parágrafo 1° - Dos membros do Conselho de Administração, no mínimo, 2 (dois) conselheiros
ou 20% (vinte por cento), o que for maior, deverão ser conselheiros independentes, os quais
deverão sê-lo expressamente caracterizados com base nos critérios e requisitos estabelecidos
pelo Regulamento do Novo Mercado na ata da Assembleia Geral que os eleger, sendo também
considerado(s) como independente(s) o(s) conselheiro(s) eleito(s) mediante as faculdades
previstas no artigo 141, parágrafos 4° e 5°, da Lei das Sociedades por Ações.
Parágrafo 2° - Quando, em decorrência da observância do percentual referido no parágrafo
anterior, resultar número fracionário de conselheiros independentes, proceder-se-á ao
arredondamento para o número inteiro imediatamente superior.
Parágrafo 3° - Para fins de eleição de conselheiro independente conforme definição constante
do Regulamento do Novo Mercado, é considerado conselheiro independente aquele que: (i) não
é acionista controlador direto ou indireto da Companhia; (ii) não tem seu exercício de voto nas
reuniões do Conselho de Administração vinculado por acordo de acionistas que tenha por objeto
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matérias relacionadas à Companhia; (iii) não é cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta
ou colateral, até segundo grau do acionista controlador, de administrador da Companhia ou de
administrador do acionista controlador; e (iv) não foi, nos últimos 3 (três) anos, empregado ou
diretor da Companhia ou do seu acionista controlador.
Parágrafo 4° - Não obstante o disposto no parágrafo 3° acima, as situações descritas abaixo
deverão ser analisadas de modo a verificar se implicam perda de independência do conselheiro
independente em razão das características, magnitude e extensão do relacionamento de tal
conselheiro independente com a Companhia: (i) se possui afinidade até segundo grau com
acionista controlador, administrador da Companhia ou de administrador do acionista controlador;
(ii) se o conselheiro foi, nos últimos 3 (três) anos, empregado ou diretor de sociedades coligadas,
controladas ou sob controle comum; (iii) se tem relações comerciais com a Companhia, o seu
acionista controlador ou sociedades coligadas, controladas ou sob controle comum da
Companhia; (iv) se ocupa cargo que tenha poder decisório na condução das atividades em
sociedade ou entidade que tenha relações comerciais com a Companhia, com o acionista
controlador ou com sociedades coligadas, controladas ou sob controle comum; ou (iii) se recebe
outra remuneração da Companhia, de seu acionista controlador, sociedades coligadas,
controladas ou sob controle comum além daquela relativa ao cargo de membro do Conselho de
Administração ou membro de comitês da Companhia, do acionista controlador da Companhia,
sociedades coligadas, controladas ou sob controle comum (proventos em dinheiro oriundos de
participação no capital e benefícios advindos de planos de previdência complementar estão
excluídos desta restrição).
Parágrafo 5° - O Conselho de Administração terá um Presidente eleito pela maioria de votos dos
seus membros, devendo tal eleição ocorrer na primeira reunião após a posse dos Conselheiros,
ou na primeira reunião seguinte à ocorrência de vacância desse cargo. O Presidente terá, além
do próprio voto, o voto de desempate, em caso de empate na votação em decorrência de
eventual composição de número par de membros do Conselho de Administração. Cada membro
do Conselho de Administração terá direito a 1 (um) voto nas deliberações do órgão.
Parágrafo 6° - Os cargos de Presidente do Conselho de Administração e de Diretor Presidente
ou principal executivo da Companhia não poderão ser acumulados pela mesma pessoa, exceto
nos casos de vacância em que a acumulação dos cargos acima citados deverá cessar no prazo
de 1 (um) ano.
Parágrafo 7° - Em caso de vacância de cargo, impedimento ou ausência permanente de
qualquer membro do Conselho de Administração, os membros do Conselho de Administração
remanescentes deverão nomear substituto, que servirá até a primeira Assembleia Geral da
Companhia.
Artigo 16 - As Reuniões do Conselho de Administração serão realizadas na periodicidade definida pelo
próprio Conselho de Administração. O Presidente do Conselho presidirá as reuniões do Conselho de
Administração e deverá nomear um dos presentes (o qual não precisa ser membro do Conselho de
Administração) para atuar na qualidade de secretário.
Parágrafo 1° - As reuniões do Conselho de Administração serão convocadas pelo Presidente do
Conselho de Administração, por sua própria iniciativa, ou por solicitação escrita de ao menos 2
(dois) membros do Conselho de Administração. Tal convocação deverá: (i) ser feita por carta
registrada ou e-mail com, pelo menos, 5 (cinco) dias úteis de antecedência da data da reunião e,
caso a reunião não seja realizada, nova notificação de segunda convocação será enviada com,
pelo menos, 2 (dois) dias úteis de antecedência da nova data da reunião; (ii) indicar a ordem do
dia, e (iii) estar acompanhada dos documentos pertinentes. As reuniões do Conselho de
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Administração serão consideradas como realizadas na sede da Companhia ou em outro local
previamente acordado entre os Conselheiros.
Parágrafo 2° - Não obstante as formalidades previstas no parágrafo 1º acima, as reuniões do
Conselho de Administração serão consideradas devidamente instaladas e regulares quando ao
menos a maioria dos Conselheiros estiver presente, nos termos do artigo 15, parágrafo 5º acima,
sendo que necessariamente o Presidente do Conselho de Administração ou outro membro do
Conselho de Administração por ele designado deverá estar presente na reunião.
Parágrafo 3° - Os Conselheiros poderão participar das reuniões do Conselho de Administração
por meio de videoconferência, teleconferência ou qualquer outro meio similar que permita a
identificação do conselheiro e a comunicação simultânea com as demais pessoas presentes à
reunião. Os Conselheiros que não puderem participar da reunião por qualquer dos meios acima
citados poderão ser representados na reunião por outro Conselheiro, desde que indique por
escrito, por meio físico ou eletrônico, entregue, na data da reunião ao Presidente do Conselho,
outro Conselheiro para substitui-lo, ou enviar seu voto por escrito ao Presidente do Conselho de
Administração ou ao presidente da reunião antes da sua instalação ou até seu encerramento, via
carta registrada, e-mail ou carta entregue em mãos, ficando o presidente da reunião investido
dos poderes para assinar a respectiva ata da reunião em nome do Conselheiro que não esteja
presente fisicamente. Caso o Conselheiro a ser representado seja Conselheiro Independente, o
Conselheiro que o representar deverá se enquadrar na condição de Conselheiro Independente.
Parágrafo 4° - Os membros do Conselho de Administração poderão consentir em dispensar a
reunião e decidir por escrito as matérias que dela seriam objeto, caso considerem que tais
matérias já foram suficientemente debatidas por qualquer outro meio e contanto que todos os
Conselheiros celebrem documento por escrito formalizando tal consentimento.
Parágrafo 5° - Das reuniões serão lavradas atas em livro próprio, assinadas por todos os
membros presentes, observado o disposto no parágrafo anterior, devendo serem arquivadas no
Registro do Comércio aquelas que contiverem deliberação destinada a produzir efeitos perante
terceiros.
Parágrafo 6° - Os Diretores deverão fornecer ao Conselho de Administração toda e qualquer
informação requisitada em relação à Companhia e suas controladas e coligadas e, caso
solicitados, deverão comparecer às reuniões do Conselho de Administração a fim de prestar
esclarecimentos.
Parágrafo 7° - É vedada a deliberação pelo Conselho de Administração de assunto que não
tenha sido incluído na notificação de convocação, ressalvado o caso em que todos os membros
do Conselho de Administração compareçam à reunião e concordem em deliberá-la.
Artigo 17 - Ressalvadas as hipóteses especiais previstas na Lei das Sociedades por Ações e o
disposto no artigo 19, parágrafo 1°, deste Estatuto Social, as deliberações do Conselho de
Administração serão tomadas mediante voto afirmativo da maioria simples dos presentes à respectiva
reunião, não se computando os votos em branco.
Artigo 18 - O Conselho de Administração poderá criar comitês executivos ou consultivos, permanentes
ou não, para analisar e se manifestar sobre quaisquer assuntos, conforme determinado pelo Conselho
de Administração, sempre no intuito de assessorar o Conselho de Administração em suas atribuições.
Os membros de tais comitês, sejam ou não acionistas, deverão ter experiência específica nas áreas de
competência dos seus respectivos comitês, e ser eleitos e ter eventual remuneração fixada pelo
Conselho de Administração.
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Artigo 19 - Compete ao Conselho de Administração, além das demais atribuições estabelecidas na
legislação aplicável ou neste Estatuto Social:
(i)

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

(ii)

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

(iii)

convocar a Assembleia Geral quando julgar conveniente, ou nos casos previstos em
lei ou neste Estatuto;

(iv)

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

(v)

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

(vi)

nomear e destituir o auditor independente da Companhia e/ou de sociedades
controladas pela Companhia;

(vii)

declarar dividendos intermediários ou intercalares, conforme previsto no artigo 30
deste Estatuto Social, observado o disposto em lei;

(viii)

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

(ix)

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

(x)

outorgar opção de compra de ações a seus administradores, empregados e
prestadores de serviços, assim como os administradores, empregados e prestadores de
serviços de suas controladas e coligadas, sem direito de preferência para os atuais
acionistas, nos termos dos planos aprovados em Assembleia Geral;

(xi)

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

(xii)

manifestar-se previamente sobre o voto a ser proferido no âmbito das sociedades
controladas e coligadas, relativamente às operações de (a) incorporação, cisão, fusão e
transformação; (b) aquisição, alienação e oneração de bens imóveis; e (c) alteração de
seus contratos sociais e regimentos internos;

(xiii)
(xiv)

indicar os administradores das sociedades controladas pela Companhia;
manifestar-se favorável ou contrariamente a respeito de qualquer oferta pública de
aquisição de ações (“OPA”) que tenha por objeto as ações de emissão da Companhia,
por meio de parecer prévio fundamentado, divulgado em até 15 (quinze) dias da
publicação do edital da OPA, e que deverá abordar, no mínimo (i) a conveniência e
oportunidade da OPA quanto ao interesse do conjunto dos acionistas e em relação ao
preço e aos potenciais impactos para a liquidez dos valores mobiliários de sua
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titularidade; (ii) os planos estratégicos divulgados pelo ofertante em relação à
Companhia; e (iii) as alternativas à aceitação da OPA disponíveis no mercado;
(xv)
(xvi)

autorizar a prática, por suas controladas, de atos que necessitem de aprovação da
Companhia, exceto se de outra forma previsto no respectivo contrato ou estatuto social;
qualquer mudança substancial na estratégia da Companhia;

(xvii)

a participação da Companhia em qualquer joint venture, consórcio, sociedade em
conta de participação ou empreendimento similar;

(xviii)

aprovar ou alterar o plano de negócios da Companhia, compreendendo o orçamento
anual e o planejamento comercial e operacional anual da Companhia e alterações
importantes a eles relativas;

(xix)

qualquer acordo em ação judicial ou procedimento arbitral envolvendo valor igual ou
superior ao montante correspondente a R$1.000.000,00 (um milhão de reais);

(xx)

uma vez ultrapassado o limite global previsto no orçamento anual, a assunção de
dívidas e/ou a celebração de contratos financeiros envolvendo valor igual ou superior a
R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais), seja em uma única operação ou em uma série
de operações relacionadas;

(xxi)

investimentos de capital individuais não previstos no orçamento anual cujo valor seja
igual ou superior ao montante correspondente a R$5.000.000,00 (cinco milhões de
reais);

(xxii)

a celebração de qualquer contrato, acordo ou compromisso (exceto assunção de
dívidas e contratos financeiros, os quais são regidos pelo disposto no item (xx) acima)
não previsto no orçamento anual e não relacionado à manutenção do giro normal das
atividades mercantis da Companhia que represente obrigação em valor igual ou
superior a R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais), em uma única operação ou em uma
série de operações relacionadas;

(xxiii)

a aquisição, venda ou alienação de ativos não circulantes da Companhia não prevista
no orçamento anual e que envolva valor igual ou superior ao montante correspondente
a R$10.000.000,00 (dez milhões de reais), seja em uma única operação ou em uma
série de operações relacionadas;

(xxiv)

a renúncia, pela Companhia, a qualquer direito (incluindo acordos com clientes) cujo
valor seja igual ou superior ao montante correspondente a R$1.000.000,00 (um milhão
de reais), em uma única operação ou em uma série de operações relacionadas;

(xxv)

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

(xxvi)

a prática de qualquer dos atos mencionadas nos itens (xvi) a (xxv) acima pelas
sociedades controladas pela Companhia; e

(xxvii)

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

Parágrafo 1° - Todas e quaisquer operações celebradas entre a Companhia e qualquer de suas
partes relacionadas deverão ser aprovadas pela maioria dos membros do Conselho de
Administração.
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Parágrafo 2° - Para fins do disposto no parágrafo 1° deste artigo 19, prevalecerá a competência
da Assembleia Geral na ocasião de conflito entre as matérias a serem submetidas à deliberação
da Assembleia Geral ou do Conselho de Administração.
Parágrafo 3° - O exercício do direito de voto pelos membros do Conselho de Administração nas
matérias previstas neste artigo 19 e em quaisquer outras de sua competência, em especial, nas
deliberações a respeito do exercício do direito de voto pela Companhia no âmbito de suas
controladas e coligadas, deverá observar as disposições previstas em acordo de acionistas
arquivado na sede da Companhia, conforme aplicável.
SEÇÃO III
DIRETORIA
Artigo 20 - A Diretoria será composta por, no mínimo, 2 (dois) e, no máximo, 9 (nove) membros,
acionistas ou não, residentes no país, todos eleitos pelo Conselho de Administração e por ele
destituíveis a qualquer tempo, sendo um Diretor Presidente, um Diretor de Relações com Investidores,
um Diretor Financeiro, e os demais Diretores sem designação específica, eleitos para um mandato
unificado de 2 (dois) anos, sendo permitida a reeleição.
Parágrafo 1° - Compete ao Diretor Presidente: (i) a direção geral dos negócios da Companhia, a
convocação e presidência das reuniões da Diretoria e a coordenação dos trabalhos dos demais
diretores e do processo de tomada de decisão; (ii) a representação ativa e passiva da
Companhia em todas as suas relações com terceiros, em juízo ou fora dele, podendo nomear
procuradores e prepostos para que prestem depoimentos em nome da Companhia perante as
autoridades requisitantes, responsabilizando-se pelos resultados econômico-financeiros da
Companhia e pela proteção de seu nome; (iii) a organização e supervisão das políticas e
diretrizes de recursos humanos; (iv) a supervisão do cumprimento das políticas e normas
estabelecidas pelo Conselho de Administração e das deliberações tomadas em Assembleia
Geral; e (v) zelar pela observância da lei e deste Estatuto Social.
Parágrafo 2° - Compete ao Diretor de Relações com Investidores: (i) responsabilizar-se pela
prestação de informações ao público investidor, à CVM e às bolsas de valores ou mercados de
balcão, nacionais e internacionais, bem como às entidades de regulação e fiscalização
correspondentes, mantendo atualizados os registros da Companhia nessas instituições;
(ii) representar a Companhia perante a CVM, as Bolsas de Valores e demais entidades do
mercado de capitais, bem como prestar informações relevantes aos investidores, ao mercado em
geral, à CVM e à B3; e (iii) outras funções estabelecidas em lei e na regulamentação vigente.
Parágrafo 3° - Compete ao Diretor Financeiro: (i) coordenar a elaboração das demonstrações
financeiras da Companhia; (ii) gerir as atividades da área financeira da Companhia, incluindo
administrar, gerir e controlar as áreas de tesouraria, fiscal e tributária, controladoria, auditoria,
contabilidade, tecnologia da informação e de planejamento financeiro, segundo as orientações
deste Estatuto Social, do Código de Ética e Conduta da Companhia, das normas legais vigentes
e das políticas e diretrizes consignadas pela Assembleia Geral; (iii) assinar propostas, convênios,
acordos, contratos com bancos e afins, documentos em geral para abertura, movimentação e
encerramento de contas bancárias da Companhia, bem como todo e qualquer documento à
administração das finanças da Companhia, em conjunto com qualquer outro Diretor ou um
Procurador com poderes específicos; e (iv) administrar os recursos financeiros da Companhia,
orientando a aplicação dos excedentes de caixa dentro das políticas e diretrizes existentes, e
conduzindo os processos de contratação de empréstimo e de financiamento e os serviços
correlatos necessários à expansão da Companhia, conforme orçamento anual.
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Parágrafo 4° - Os Diretores sem designação específica terão sua competência atribuída pelo
Conselho de Administração dentre os demais atos de gestão da Companhia cuja competência
não se atribua de modo privativo aos demais Diretores nos termos da lei e deste Estatuto.
Parágrafo 5° - Os Diretores ficam dispensados de prestar caução, como permitido por lei.
Parágrafo 6° - O cargo de Diretor de Relações com Investidores pode ser acumulado por outro
Diretor da Companhia.
Parágrafo 7° - Os Diretores permanecerão em seus cargos até a posse e a investidura dos seus
respectivos substitutos. As competências das diretorias que não tiverem sido preenchidas, ou
cujo titular esteja impedido ou ausente, serão exercidas pelo Diretor Presidente, até a
designação do respectivo diretor, aplicando-se o disposto no artigo 14, parágrafo 3°, acima em
caso de vacância.
Parágrafo 8° - Os Diretores deverão ser pessoas com reputação ilibada, comprovada
experiência prática na sua área de atuação e ausência de conflito de interesse, sendo que os
Diretores não poderão ocupar cargos em sociedades ou entidades que possam ser consideradas
concorrentes à Companhia.
Artigo 21 - A Diretoria reunir-se-á sempre que necessário e as reuniões serão presididas pelo Diretor
Presidente ou, na sua ausência, pelo Diretor que na ocasião for escolhido pela maioria dos membros.
Parágrafo 1° - As reuniões da Diretoria serão consideradas como realizadas na sede social da
Companhia e as respectivas convocações poderão ser efetuadas por qualquer Diretor,
podendo os Diretores participar das reuniões por meio de videoconferência, teleconferência ou
qualquer outro meio similar que permita a identificação do Diretor e a comunicação simultânea
com as demais pessoas presentes à reunião.
Parágrafo 2° - As convocações serão efetuadas por escrito e deverão conter a data da reunião
e ordem do dia.
Parágrafo 3° - As reuniões da Diretoria somente serão instaladas e validamente deliberarão
com a presença da maioria dos Diretores que na ocasião estiverem no exercício de seus
cargos.
Parágrafo 5° - As deliberações da Diretoria serão adotadas por maioria de votos dos Diretores
presentes à reunião, não havendo voto de desempate.
Artigo 22 - Compete à Diretoria, em geral, observadas as disposições deste Estatuto Social,
especialmente as competências específicas constantes do artigo 20 deste Estatuto Social:
(i)

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

(ii)

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

(iii)

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

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

(v)

dirigir e distribuir as atribuições dos setores e funcionários, bem como definir as
políticas de pessoal, organizacional, gerencial, operacional, financeira e de marketing;

(vi)
(vii)

(viii)

orientar e supervisionar a escrituração contábil;
abrir e encerrar filiais, depósitos, escritórios ou representações em qualquer
localidade do país e do exterior, conforme evolução do plano de negócios e metas
atingidas indicarem ser necessário;
abrir, movimentar e encerrar contas bancárias e de investimento;

(ix)

transigir, renunciar, desistir, fazer acordos, firmar compromissos, contrair obrigações,
fazer aplicações de recursos, adquirir, onerar e alienar ativos e conceder garantias,
assinando os respectivos termos e contratos, até os limites previstos no Artigo 19 deste
Estatuto Social, ocasião nas quais tais aprovações deverão ser deliberadas pelo
Conselho de Administração;

(x)

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

(xi)

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

Artigo 23 - Em caso de vacância dos cargos de Diretor, será convocada reunião do Conselho de
Administração para eleição do respectivo substituto, que completará o mandato do Diretor substituído.
Artigo 24 - Exceto pelo disposto no parágrafo 3° abaixo, a representação da Companhia será sempre
feita (i) por quaisquer 2 (dois) Diretores, sempre agindo em conjunto, ou (ii) por 1 (um) Diretor agindo
em conjunto com 1 (um) procurador com poderes específicos, ou (iii) por 2 (dois) procuradores com
poderes específicos agindo em conjunto, dentro dos limites expressos nos respectivos mandatos,
observado o disposto nos parágrafos 1° e 2° deste artigo.
Parágrafo 1° - Exceto pelo disposto no parágrafo 3° abaixo, as procurações outorgadas pela
Companhia serão sempre assinadas por quaisquer 2 (dois) Diretores, agindo em conjunto, e
conterão os poderes específicos e prazo de vigência não superior a 1 (um) ano, ressalvada a
outorga de poderes da cláusula ad judicia et extra, que poderá ter prazo de vigência superior ao
referido, sendo sempre vedado o substabelecimento.
Parágrafo 2° - Exceto pelo exposto no parágrafo 3° abaixo, a representação prevista neste
artigo inclui, sem limitação, a representação da Companhia (i) perante terceiros ou perante
qualquer autoridade pública (federal, estadual ou municipal), entidades governamentais ou
paraestatais, (ii) em títulos de qualquer natureza, duplicatas, contratos de câmbio, cheques,
ordens de pagamento, movimentação de conta corrente da Companhia, contratos e qualquer
outro documento, de qualquer natureza, (iii) em juízo, na qualidade de autora ou ré, e (iv) para o
exercício de seu direito de voto em suas controladas.
Parágrafo 3° - Excepcionalmente ao disposto no caput, parágrafo 1° e parágrafo 2° deste artigo,
(i) a representação da Companhia perante qualquer autoridade pública (federal, estadual ou
municipal), entidades governamentais ou paraestatais, será sempre feita (a) pelo Diretor
Presidente em conjunto com o Diretor Financeiro, ou (b) pelo Diretor Presidente ou pelo Diretor
Financeiro, agindo em conjunto com 1 (um) procurador, (c) por 2 (dois) procuradores agindo em
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conjunto, dentro dos limites expressos nos respectivos mandatos; (ii) as procurações outorgadas
pela Companhia para fins de representação da Companhia perante qualquer autoridade pública
(federal, estadual ou municipal), entidades governamentais ou paraestatais serão sempre
assinadas pelo Diretor Presidente em conjunto com o Diretor Financeiro, e conterão os poderes
específicos e prazo de vigência não superior a 1 (um) ano, ressalvada a outorga de poderes da
cláusula ad judicia et extra, que poderá ter o prazo de vigência superior ao referido.
Artigo 25 - Qualquer ato estranho ao objeto social e aos negócios da Companhia praticado por
acionistas, membros do Conselho da Administrado, da Diretoria, procuradores ou empregados da
Companhia, como, por exemplo, avais, fianças, endossos e outras garantias dadas em benefício de
terceiros, são expressamente proibidas e deverão ser ineficazes perante a Companhia e terceiros,
exceto se prévia e expressamente autorizado neste Estatuto Social, pela Assembleia Geral ou pelo
Conselho de Administração.
SEÇÃO IV
DO CONSELHO FISCAL
Artigo 26 - A Companhia terá um Conselho Fiscal composto por 3 (três) membros efetivos e 3 (três)
membros suplentes, acionistas da Companhia ou não, o qual não funcionará em caráter permanente e
somente será instalado por deliberação da Assembleia Geral, ou a pedido dos acionistas, nas
hipóteses previstas em lei.
Parágrafo 1° - Os membros do Conselho Fiscal, pessoas naturais, residentes no país,
legalmente qualificadas, serão eleitos pela Assembleia Geral que deliberar a instalação do
órgão, e exercerão seu mandato até a primeira Assembleia Geral Ordinária que se realizar após
a eleição.
Parágrafo 2° - Os membros do Conselho Fiscal farão jus à remuneração que lhes for fixada em
Assembleia Geral.
Parágrafo 3° - A posse dos membros do Conselho Fiscal estará condicionada à assinatura de
termo de posse que deve contemplar sua sujeição à cláusula compromissória de que trata o
artigo 42 deste Estatuto Social, bem como ao atendimento dos requisitos legais aplicáveis.
Parágrafo 4° - Ocorrendo a vacância do cargo de membro do Conselho Fiscal, o respectivo
suplente ocupará seu lugar.
Parágrafo 5° - Não poderá ser eleito para o cargo de membro do Conselho Fiscal da Companhia
aquele que mantiver vínculo com sociedade que possa ser considerada concorrente da
Companhia, estando vedada, entre outros, a eleição da pessoa que: (i) for empregada, sócia,
acionista ou membro de órgão da administração, técnico, consultivo ou fiscal de concorrente ou
de controlador, controlada ou sociedade sob controle comum com concorrente; e (ii) for cônjuge
ou parente até segundo grau de sócio, acionista ou membro de órgão da administração, técnico,
consultivo ou fiscal de concorrente ou de controlador, controlada ou sociedade sob controle
comum com concorrente.
Artigo 27 - O Conselho Fiscal, quando instalado, terá as atribuições previstas em lei, sendo
indelegáveis as funções de seus membros. O Regimento Interno do Conselho Fiscal deverá ser
elaborado, discutido e votado por seus membros na primeira reunião convocada após a sua instalação.
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CAPÍTULO V
EXERCÍCIO SOCIAL E LUCROS
Artigo 28 - O exercício social terá início em 1° de janeiro e término em 31 de dezembro de cada ano,
ocasião em que o balanço patrimonial e as demais demonstrações financeiras deverão ser preparados
de acordo com os prazos e demais condições previstas na legislação aplicável.
Parágrafo Único - As demonstrações financeiras da Companhia deverão ser auditadas, na
forma da legislação aplicável, por auditor independente, devidamente registrado na CVM.
Artigo 29 - Do resultado do exercício serão deduzidos, antes de qualquer participação, os prejuízos
acumulados, se houver, e a provisão de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro. O
prejuízo do exercício será obrigatoriamente absorvido pelos lucros acumulados, pelas reservas de
lucros e pela reserva legal, nessa ordem. O lucro líquido deverá ser alocado na seguinte forma:
(a)

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

(b)

15% (quinze por cento) do lucro líquido ajustado após a constituição da reserva legal e
demais ajustes previstos na legislação aplicável, no mínimo, serão destinados para o
pagamento do dividendo obrigatório devido aos acionistas, observadas as demais
disposições deste Estatuto Social e a legislação aplicável; e

(c)

até 85% (oitenta e cinco por cento) do lucro líquido ajustado após a constituição da
reserva legal e demais ajustes previstos na legislação aplicável, poderá ser destinado à
uma reserva de investimento, cujo saldo somado às demais reservas de lucros, exceto as
reservas de contingências, incentivos fiscais e lucros a realizar, não poderá ultrapassar o
capital social (“Reserva de Investimento”); e

(d)

eventual saldo, por proposta dos órgãos da administração, poderá ser retido com base em
orçamento de capital previamente aprovado, nos termos do artigo 196 da Lei das
Sociedades por Ações.

Parágrafo 1°:

A Reserva de Investimento tem as seguintes características:

(i)

tem por finalidade assegurar recursos para financiar aplicações adicionais de capital fixo e
circulante e a expansão das atividades da Companhia; e

(ii)

será destinada à Reserva de Investimento, em cada exercício, parcela do lucro líquido do
exercício social imediatamente anterior correspondente a recursos que, por recomendação
do Conselho de Administração, sejam necessários para atender às finalidades do item (i)
acima, estejam ou não especificamente cobertos em orçamento de capital, estando tal
alocação sujeita à expressa aprovação dos acionistas reunidos em Assembleia Geral.

Artigo 30 - A Companhia poderá:
(i)

declarar dividendos intermediários, à conta do lucro apurado, dos lucros acumulados e da
reserva de lucros;

(ii)

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

(iii)

creditar ou pagar aos acionistas, na periodicidade que decidir, juros sobre o capital
próprio, os quais serão imputados ao valor do dividendo obrigatório, passando a integrá-
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los para todos os efeitos legais.
Parágrafo Único - Revertem em favor da Companhia os dividendos e juros sobre capital
próprio que não forem reclamados por seus beneficiários dentro do prazo de 3 (três) anos
contados da data em que foram colocados à disposição dos acionistas.
CAPÍTULO VI
ALIENAÇÃO DE CONTROLE, CANCELAMENTO DE REGISTRO DE COMPANHIA ABERTA, SAÍDA
DO NOVO MERCADO E AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO RELEVANTE
Artigo 31 - Para fins deste Capítulo VI, os seguintes termos com iniciais maiúsculas terão os
significados a eles atribuídos abaixo:
“Adquirente” significa qualquer pessoa (incluindo, sem limitação, qualquer pessoa natural ou
jurídica, fundo de investimento, condomínio, carteira de títulos, universalidade de direitos, ou
outra forma de organização, residente, com domicílio ou com sede no Brasil ou no exterior), ou
Grupo de Acionistas ou grupo de pessoas vinculadas por acordo de voto com o Acionista
Adquirente e/ou que atue representando o mesmo interesse do Acionista Adquirente, que venha
a subscrever e/ou adquirir ações da Companhia;
“Acionista Controlador” significa o(s) acionista(s) ou Grupo de Acionistas que exerça(m) o
Poder de Controle da Companhia;
“Acionista Controlador Alienante” significa o Acionista Controlador quando este promove a
Alienação de Controle da Companhia;
“Ações de Controle” significa o bloco de ações que assegura, de forma direta ou indireta, ao(s)
seu(s) titular(es), o exercício individual e/ou compartilhado do Poder de Controle da Companhia;
“Ações em Circulação” significa todas as ações emitidas pela Companhia cujos titulares
concordem expressamente com a saída do Novo Mercado ou se habilitem para o leilão da OPA,
na forma da regulamentação editada pela CVM aplicável às ofertas públicas de aquisição de
ações de companhia aberta para cancelamento de registro;
“Alienação de Controle” significa a transferência, direta ou indireta, a terceiro, a título oneroso,
das Ações de Controle;
“Grupo de Acionistas” significa o grupo de duas ou mais pessoas que sejam (a) vinculadas por
contratos ou acordos de voto de qualquer natureza, inclusive acordo de acionistas, seja
diretamente ou por meio de sociedades Controladas, Controladoras ou sob Controle comum; ou
(b) entre os quais haja relação de Controle, seja direta ou indiretamente; ou (c) que estejam sob
Controle comum;
“Ofertante” significa a Companhia ou seu Acionista Controlador;
“Poder de Controle” (bem como seus termos correlatos “Controlador”, “Controlada”, “Controle”
ou “sob Controle comum”) significa o poder efetivamente utilizado para 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.
“Valor Econômico” significa o valor da Companhia e de suas ações que vier a ser determinado
por empresa especializada, mediante a utilização de metodologia reconhecida ou com base em
outro critério que venha a ser definido pela CVM.
Artigo 32 – A Alienação de Controle da Companhia, tanto por meio de uma única operação, quanto por
meio de operações sucessivas, ou por qualquer alteração que possa vir a caracterizar transferência de
Controle, deverá ser contratada sob condição suspensiva de anuência prévia da Agência Nacional de
Telecomunicações (“ANATEL”) e, no caso de aquisição originária do Controle da Companhia, tanto por
meio de uma única operação, quanto por meio de operações sucessivas, as ações de emissão da
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Companhia adquiridas pelo novo Controlador terão os direitos políticos suspensos até que seja obtida
a aprovação para aquisição do Controle pela ANATEL.
Parágrafo 1º. Para fins do caput, nos termos do Regulamento para Apuração de Controle e de
Transferência de Controle em Empresas Prestadoras de Serviços de Telecomunicações,
aprovado pela Resolução ANATEL nº 101/1999, “controle” é o poder de dirigir, de forma direta ou
indireta, interna ou externa, de fato ou de direito, individualmente ou por acordo, as atividades
sociais ou o funcionamento da empresa.
Parágrafo 2º. O procedimento de obtenção de anuência prévia deverá ser realizado de acordo
com o Regulamento Geral de Outorgas, aprovado pela Resolução ANATEL nº 720/2020, com o
Regulamento para Apuração de Controle e de Transferência de Controle em Empresas
Prestadoras de Serviços de Telecomunicações, aprovado pela Resolução ANATEL nº 101/1999,
ou qualquer outra norma que vier a substituí-las.
Artigo 33 - A Alienação de Controle da Companhia, tanto por meio de uma única operação, quanto por
meio de operações sucessivas, deverá ser contratada sob condição, suspensiva ou resolutiva, de que
o Adquirente se obrigue a efetivar OPA, tendo por objeto as ações de emissão da Companhia de
titularidade dos demais acionistas da Companhia, observando as condições e os prazos previstos na
legislação vigente e no Regulamento do Novo Mercado, de forma a lhes assegurar tratamento
igualitário àquele dado ao Acionista Controlador Alienante.
Parágrafo Único – A oferta pública de que trata este artigo 33 também será exigida (i) quando
houver cessão onerosa de direitos de subscrição de ações e/ou de outros títulos ou direitos
relativos a valores mobiliários conversíveis em ações, ou que deem direito à sua subscrição, que
venha a resultar na Alienação de Controle da Companhia; e (ii) em caso de alienação do
Controle de sociedade que detenha o Poder de Controle da Companhia, sendo que, nesse caso,
o Adquirente deverá divulgar o valor atribuído à Companhia para os efeitos de definição do preço
da OPA, bem como divulgar a demonstração justificada desse valor.
Artigo 34 - A saída da Companhia do Novo Mercado poderá ocorrer em decorrência (i) de decisão do
Acionista Controlador ou da Companhia; (ii) do descumprimento de obrigações do Regulamento do
Novo Mercado; e (iii) do cancelamento de registro de companhia aberta da Companhia ou da
conversão de categoria do registro na CVM.
Artigo 35 - A saída voluntária da Companhia do Novo Mercado deverá ser precedida de OPA,
respeitadas as disposições legais e regulamentares aplicáveis, e observados os seguintes requisitos:
(i) o preço ofertado deverá ser justo, o qual deverá ser obtido conforme disposto no artigo 36 deste
Estatuto Social e nas demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, sendo possível o pedido
de nova avaliação da Companhia; e (ii) acionistas titulares de mais de 1/3 (um terço) das Ações em
Circulação, deverão aceitar a OPA ou concordar expressamente com a saída do Novo Mercado sem
efetuar a venda das ações.
Parágrafo 1° - Os aceitantes da OPA não poderão ser submetidos a rateio na alienação de sua
participação, observados os procedimentos de dispensa dos limites previstos na regulamentação
aplicável.
Parágrafo 2° - O Ofertante ficará obrigado a adquirir as Ações em Circulação remanescentes,
pelo prazo de 1 (um) mês, contado da data da realização do leilão, pelo preço final do leilão da
OPA, atualizado até a data do efetivo pagamento, nos termos do edital, da legislação e da
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regulamentação em vigor, que deve ocorrer em, no máximo, 15 (quinze) dias contados da data
do exercício da faculdade pelo acionista.
Parágrafo 3° - Independentemente da previsão contida no caput deste artigo, a saída voluntária
da Companhia do Novo Mercado poderá ocorrer na hipótese de dispensa de realização da OPA
aprovada pela maioria dos votos dos acionistas titulares de Ações em Circulação presentes em
Assembleia Geral, desde que instalada em (i) primeira convocação, com a presença de
acionistas que representem, no mínimo, 2/3 (dois terços) do total das Ações em Circulação, ou
(ii) segunda convocação, com a presença de qualquer número de acionistas titulares de Ações
em Circulação.
Artigo 36 - Caso qualquer Adquirente adquira ou se torne titular: (a) de participação direta ou indireta
igual ou superior a 25% (vinte e cinco por cento) do total de ações de emissão da Companhia; ou (b)
de outros direitos de sócio, inclusive usufruto, quando adquiridos de forma onerosa, que lhe atribuam o
direito de voto, sobre ações de emissão da Companhia que representem mais de 25% (vinte e cinco
por cento) do seu capital social, tal Acionista Adquirente deverá, no prazo máximo de 60 (sessenta)
dias a contar da data do evento que configure as situações previstas nos itens (a) e (b) deste artigo,
realizar uma oferta pública de aquisição da totalidade das ações de emissão da Companhia
pertencentes aos demais acionistas, observando-se o disposto na Lei das Sociedades por Ações, na
regulamentação expedida pela CVM, pela B3, e as regras estabelecidas neste Estatuto Social.
Parágrafo 1° - A OPA deverá ser: (i) dirigida indistintamente a todos os acionistas da
Companhia; (ii) efetivada em leilão a ser realizado na B3; (iii) lançada pelo preço determinado de
acordo com o previsto no parágrafo 2º abaixo; e (iv) paga à vista, em moeda corrente nacional,
contra a aquisição na OPA de ações de emissão da Companhia.
Parágrafo 2º - O preço de aquisição de cada ação de emissão da Companhia na OPA deverá
corresponder ao Valor Econômico apurado em laudo de avaliação preparado nos mesmos
moldes do laudo de avaliação referido nos parágrafos 1° e 2° do artigo 37 deste Estatuto Social.
Parágrafo 3º - Os acionistas titulares de, no mínimo, 10% (dez por cento) das ações de emissão
da Companhia, excetuadas neste cômputo as ações de titularidade do acionista referido no
caput deste artigo, poderão requerer aos administradores da Companhia que convoquem
Assembleia Especial para deliberar sobre a realização de nova avaliação da Companhia para
fins de revisão do preço da OPA, cujo laudo deverá ser preparado nos mesmos moldes do laudo
de avaliação referido nos parágrafos 1° e 2° do artigo 37 deste Estatuto Social.
Parágrafo 4º - Na Assembleia Especial referida no parágrafo 3º acima poderão votar todos os
titulares de ações da Companhia, com exceção do acionista referido no caput deste artigo.
Parágrafo 5º - Caso a Assembleia Especial referida no parágrafo 3º acima delibere pela
realização de nova avaliação e o laudo de avaliação venha a apurar valor superior ao valor inicial
da OPA, poderá o acionista referido no caput deste artigo dela desistir, obrigando-se, neste caso,
a alienar o excesso de participação no prazo de 3 (três) meses contados da data da mesma
Assembleia Especial.
Parágrafo 6º - A realização da OPA mencionada no caput deste artigo 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.
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Parágrafo 7º - A realização da OPA mencionada no caput deste artigo poderá ser dispensada
mediante voto favorável de acionistas reunidos em Assembleia Geral especialmente convocada
para este fim, observadas as seguintes regras: (i) a referida Assembleia Geral será instalada, em
primeira convocação, com a presença de acionistas representando mais da metade do capital, e
em segunda convocação com qualquer número de acionistas; (ii) a dispensa de realização da
OPA será considerada aprovada com o voto da maioria dos acionistas presentes, seja em
primeira ou segunda convocação; e (iii) não serão computadas as ações detidas pelo acionista
referido no caput deste artigo para fins do quórum de deliberação, conforme item (ii) acima.
Parágrafo 8º - Na hipótese do acionista referido no caput deste artigo não cumprir com as
obrigações impostas por este artigo ou pela regulamentação aplicável, inclusive no que concerne
ao atendimento dos prazos máximos para a realização da OPA, o Conselho de Administração da
Companhia convocará Assembleia Geral Extraordinária, na qual o acionista em questão não
poderá votar, para deliberar a suspensão do exercício dos seus respectivos direitos, conforme
disposto no artigo 120 da Lei das Sociedades por Ações.
Parágrafo 9º - As obrigações constantes do artigo 254-A da Lei das Sociedades por Ações e do
artigo 33 deste Estatuto Social não excluem o cumprimento pelo acionista referido no caput
deste artigo das obrigações constantes deste artigo.
Parágrafo 10 - Para fins do cálculo do percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do total de
ações de emissão da Companhia descrito neste artigo, não serão computados os acréscimos
involuntários de participação acionária resultantes de cancelamento de ações em tesouraria ou
de redução do capital social da Companhia com o cancelamento de ações.
Artigo 37 - Na OPA a ser feita pelo Acionista Controlador ou pela Companhia para o cancelamento do
registro de companhia aberta, o preço mínimo a ser ofertado deverá corresponder ao Valor Econômico
apurado em laudo de avaliação de que tratam os parágrafos 1° e 2° deste artigo 37, respeitadas as
normas legais e regulamentares aplicáveis.
Parágrafo 1° - O laudo de avaliação mencionado no caput deste artigo deverá ser elaborado por
instituição ou empresa especializada, com experiência comprovada e independência quanto ao
poder de decisão da Companhia, de seus administradores e Acionista(s) Controlador(es), além
de satisfazer os requisitos do parágrafo 1° do artigo 8° da Lei das Sociedades por Ações, e
conter a responsabilidade prevista no parágrafo 2° desse mesmo artigo.
Parágrafo 2° - A escolha da instituição ou empresa especializada responsável pela
determinação do Valor Econômico da Companhia é de competência privativa da Assembleia
Geral.
Artigo 38 - Na hipótese de operação de reorganização societária que envolva a transferência da base
acionária da Companhia, a(s) sociedade(s) resultante(s) deverá(ão) pleitear o ingresso no Novo
Mercado no prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da data da Assembleia Geral que aprovou a
referida operação.
Parágrafo Único - Caso a operação de reorganização societária envolva sociedade resultante
que não pretenda pleitear o ingresso no Novo Mercado, a maioria dos titulares das Ações em
Circulação da Companhia presentes na Assembleia Geral deverão anuir com essa decisão.

122

18

Artigo 39 - A saída da Companhia do Novo Mercado em razão de descumprimento de obrigações
constantes do Regulamento do Novo Mercado estará condicionada à efetivação de OPA a ser
realizada com as mesmas características descritas no artigo 35 deste Estatuto Social.
Parágrafo Único - Na hipótese de não atingimento do percentual de que trata o caput do artigo
35 deste Estatuto Social, após a realização de OPA, as ações de emissão da Companhia ainda
serão negociadas pelo prazo de 6 (seis) meses no Novo Mercado, contados da realização do
leilão da OPA.
CAPÍTULO VII
DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO
Artigo 40 - O falecimento, falência, insolvência, declaração de incapacidade ou retirada de qualquer
dos acionistas não dissolverá a Companhia, que continuará com os demais acionistas.
Artigo 41 - A Companhia dissolver-se-á nos casos previstos em lei, competindo à Assembleia Geral,
quando for o caso, determinar o modo de liquidação e nomear o Conselho Fiscal e o liquidante que
deverão atuar no período da liquidação, fixando-lhes a remuneração.
CAPÍTULO VIII
RESOLUÇÃO DE DISPUTAS
Artigo 42 - A Companhia, seus acionistas, administradores e 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, e em especial, decorrentes das disposições contidas na Lei 6.385/76, na Lei das
Sociedades por Ações, nas normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do
Brasil e pela CVM, neste estatuto social, bem como nas demais normas aplicáveis ao funcionamento
do mercado de valores mobiliários em geral, além daquelas constantes do Regulamento do Novo
Mercado, dos demais regulamentos da B3 e do contrato de participação no Novo Mercado.
CAPÍTULO IX
DISPOSIÇÕES GERAIS
Artigo 43 - Este Estatuto Social rege-se pela Lei das Sociedades por Ações. Os casos omissos neste
Estatuto Social serão resolvidos pela Assembleia Geral e regulados de acordo com o que preceitua a
Lei das Sociedades por Ações, respeitado o Regulamento do Novo Mercado.
Artigo 44 - A Companhia observará, no que aplicável, as regras de divulgação de informações
previstas na regulamentação da CVM e nas normas da B3, aplicáveis a companhias listadas em geral
e no segmento especial de listagem denominado Novo Mercado, em particular.
Artigo 45 - As disposições contidas nos artigos 1°, parágrafos 1°, 2° e 3°; 7°; 13, itens (ix) a (xi); 14,
parágrafo 1° (segunda parte) e parágrafo 2°; 15, parágrafos 1°, 2°, 3° e 4°; 19, itens (viii) e (ix) e
parágrafos 1° e 2°; 20, caput (com relação ao Diretor de Relações com Investidores), e parágrafos 2° e
6°; 26, parágrafo 3°; capítulos VI e VIII deste Estatuto Social, assim como a natureza de companhia
aberta, somente terão eficácia a partir da data de concessão do registro de companhia aberta da
Companhia pela CVM.

* * * * ** * * * *
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TRIPLE PLAY BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME nº 23.438.929/0001-00
NIRE 35.300.483.260
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 13 DE AGOSTO DE 2020

1

Data, hora e local: No dia 13 de agosto de 2020, às 10:00 horas, na sede social da Triple
Play Brasil Participações S.A. (“Companhia”), localizada na cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, na Rua Bandeira Paulista, nº 726, 19º andar, conjunto 191, Itaim Bibi, CEP 04532002.

2

Presenças: Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme
assinaturas no Livro de Presença de Acionistas.

3

Convocação: Dispensada a publicação do edital de convocação, nos termos do artigo 124,
§4°, da Lei n° Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das
Sociedades por Ações”).

4

Mesa: Verificado o quórum para instalação da Assembleia, a mesa foi composta pelo Sr.
Gilbert Victor Minionis Delia – Presidente; e pelo Sr. Marcus Vinicius Varotti – Secretário.

5

Ordem do dia: Discutir e deliberar sobre as seguintes matérias: Em sede de Assembleia
Geral Ordinária (“AGO”): (i) as contas dos administradores e das demonstrações financeiras
da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; (ii) a
não distribuição do lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2019; (iii) a remuneração global do conselho de administração e da diretoria estatutária
para o exercício social de 2020; e (iv) a reapresentação das demonstrações financeiras da
Companhia referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2018 e 2017.
Em sede de Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”): (i) criação e instalação do conselho de
administração da Companhia, bem como definição do número de membros e sua respectiva
eleição; (ii) a autorização para a administração da Companhia realizar a abertura de capital
da Companhia e submissão do pedido de registro de emissor de valores mobiliários, categoria
“A”, perante a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”); (iii) a autorização para a
administração da Companhia realizar o pedido de adesão da Companhia ao segmento de
Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) ; (iv) a realização de oferta pública
primária e secundária de ações ordinárias de emissão da Companhia (“Ações”), a ser
registrada junto à CVM (“Oferta”); (v) a autorização para que a administração da Companhia
tome todas as medidas necessárias à (a) obtenção do registro como emissor de valores
mobiliários categoria “A” e do registro da Oferta, ambos perante a CVM, e da autorização pela
B3 para aderir ao Novo Mercado, e (b) aprovação de todos os termos e condições da Oferta
aplicáveis à Companhia, incluindo a celebração de todos os contratos, documentos e atos
relacionados à Oferta; e (vi) a reformulação e consolidação do Estatuto Social da Companhia
para adaptá-lo às novas regras do Novo Mercado.

6

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

6.1

Em AGO:
(i)

as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia
referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019;

(ii)

a não distribuição do lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2019, tendo em vista que tal montante será utilizado para a absorção do
saldo de prejuízos acumulados verificados no balanço patrimonial da Companhia;
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6.2

(iii)

a remuneração global anual dos membros do conselho de administração e da diretoria
da Companhia para o exercício social de 2020, no valor global anual de ate
R$10.300.000,00 (dez milhões e trezentos mil reais); e

(iv)

a reapresentação das demonstrações financeiras da Companhia referentes aos
exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2018 e 2017.

Em AGE:
(i)

a criação e instalação do Conselho de Administração da Companhia, composto por,
no mínimo, 5 (cinco) e, no máximo, 9 (nove) membros, com mandato unificado de
2 (dois) anos, sendo permitida a reeleição. Restou também aprovada a definição do
número de membros para o Conselho de Administração, em 5 (cinco) membros, com
a subsequente eleição das seguintes pessoas, para mandato de 2 (dois) anos,
permitida a reeleição, como membros do Conselho de Administração: (a) Andre
Bhatia, brasileiro, casado. administrador de empresas, portador do Passaporte
YA392454, emitido pela República Federativa do Brasil, inscrito no Cadastro Nacional
de Pessoas Físicas do Ministério da Economia (“CPF/ME”) sob o nº 213.385.868-74;
(b) Emiliano Bochnia Machado, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, portador da
cédula de identidade RG nº 62.650.424-7 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº
004.203.579-12; (c) Rodrigo Galvão, brasileiro, economista, solteiro, portador da
cédula de identidade RG nº 096505573 IFPRJ, inscrito no CPF/ME sob o número
023.666.097-79; (d) Gilbert Victor Minionis Delia, venezuelano, casado em regime
de comunhão total de bens, engenheiro químico, portador da cédula de identidade
RNE n.º G235358-V (DELEMIG/SP), inscrito no CPF/ME sob o n.º 622.007.693-18; e
(e) Leonardo Porciúncula Gomes Pereira, brasileiro, casado, engenheiro e
economista, portador da cédula de identidade RG nº 040410961 IFP/RJ, inscrito no
CPF/ME sob o nº 606.399.897-72, todos com endereço comercial na cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Bandeira Paulista, nº 726, 19º andar, conjunto
191, Itaim Bibi, CEP 04532-002.
Os Conselheiros ora eleitos foram imediatamente empossados em seu cargo,
mediante assinatura do respectivo termo de posse lavrado em livro próprio, tendo
declarado, sob as penas da lei que não estão impedidos por lei especial, ou
condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão,
peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou condenados à
pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos,
como previsto no §1º do artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações e na Instrução
CVM nº 367, de 29 de maio de 2002.
Os acionistas aprovaram, ainda, a designação do Sr. Leonardo Porciúncula Gomes
Pereira como membro independente do Conselho de Administração da Companhia,
tendo em vista que, após a anális de seus currículos e histórico profissional, restou
verificado o enquadramento de ambos aos critérios de independência estabelecidos
no Regulamento do Novo Mercado da B3.
Os acionistas esclarecem que, para fins do cumprimento ao disposto no Regulamento
do Novo Mercado da B3, um novo membro independente do Conselho de
Administração será eleito, em sede de assembleia geral, até a obtenção dos registros
e autorizações deliberadas nos próximos itens da ordem do dia.

(ii)

a autorização para a realização da abertura de capital da Companhia e,
consequentemente, a submissão, pela administração da Companhia, do pedido de
registro de emissor de valores mobiliários na categoria “A” perante a CVM, Instrução
da CVM n° 480, de 29 de dezembro de 2009, conforme alterada ;
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(iii)

a autorização para a administração da Companhia realizar a submissão do pedido de
admissão à negociação e listagem da Companhia no segmento de Novo Mercado da
B3, bem como a celebração com a B3 do Contrato de Participação no Novo Mercado
de Governança Corporativa, ficando a administração da Companhia autorizada a
tomar todas as medidas necessárias junto à B3 com vistas à formalização da adesão
ao Nível 2 e ao cumprimento de todas as regras previstas no Regulamento do Novo
Mercado;

(iv)

a realização da Oferta que compreenderá a distribuição pública primária de ações
ordinárias de emissão da Companhia a ser realizada no Brasil, em mercado de balcão
não organizado, nos termos da Instrução da CVM n° 400, de 29 de dezembro de 2003,
conforme alterada e demais normativos aplicáveis, com esforços de colocação das
Ações no exterior, de acordo com certas isenções de registro sob o Securities Act of
1933 dos Estados Unidos da América. A critério dos Srs. acionistas, a Oferta poderá
contar, ainda, com a distribuição secundária de ações de emissão da Companhia;

(v)

a autorização para a administração da Companhia tomar todas as medidas
necessárias à implementação das matérias aprovadas nos itens (ii) a (iv) acima, e à
aprovação de todos os termos e condições da Oferta pela Companhia, podendo
negociar, aprovar e celebrar todos os contratos, documentos e atos relacionados à
Oferta em nome da Companhia, incluindo escolher e contratar as instituições
intermediárias da Oferta, autorizar os prospectos preliminar e definitivo e o offering
memoranda, bem como representar a Companhia perante a CVM, B3, agente
escriturador e quaisquer outros nos assuntos relacionados à Oferta;

(vi)

em decorrência das deliberações acima e visando a atender às novas regras do
Regulamento do Novo Mercado, a alteração e consolidação do Estatuto Social da
Companhia, nos termos do Anexo I desta ata.

7

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

8

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

9

Assinaturas: Mesa: Gilbert Victor Minionis Delia (Presidente) e Marcus Vinicius Varotti
(Secretário). Acionistas Presentes: ALAOF Brasil Mídia Fundo de Investimento em
Participações Multiestratégia (p. ALAOF do Brasil Administradora de Valores Mobiliários e
Consultoria Ltda. - Gestora); e Gilbert Victor Minionis Delia.
(confere com o original lavrado em livro próprio)

São Paulo, 13 de agosto de 2020.

____________________________________
Marcus Vinicius Varotti
Secretário
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ANEXO I À ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 13 DE AGOSTO DE 2020
Estatuto Social

(este anexo inicia-se na próxima página)
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ESTATUTO SOCIAL DA
TRIPLE PLAY BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A.
Companhia de Capital Autorizado
CNPJ/MF n° 23.438.929/0001-00
NIRE 35.300.483.260
CAPÍTULO I
DENOMINAÇÃO, SEDE, FORO, OBJETO SOCIAL E PRAZO DE DURAÇÃO
Artigo 1° - A TRIPLE PLAY BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. (“Companhia”) é uma sociedade por
ações de capital autorizado, regida pelo presente estatuto social (“Estatuto Social”) e pelas
disposições legais aplicáveis, em especial pela Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme
alterada (“Lei das Sociedades por Ações”).
Parágrafo 1° - Com a admissão da Companhia no segmento especial de listagem denominado
Novo Mercado, da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), sujeitam-se a Companhia, seus
acionistas, incluindo acionistas controladores, membros do Conselho de Administração, da
Diretoria e do Conselho Fiscal, se e quando instalado, às disposições do Regulamento de
Listagem do Novo Mercado da B3 (“Regulamento do Novo Mercado”).
Parágrafo 2° - As disposições do Regulamento do Novo Mercado prevalecerão sobre as
disposições estatutárias, nas hipóteses de prejuízo aos direitos dos destinatários das ofertas
públicas previstas neste Estatuto Social.
Parágrafo 3° - A Companhia seus acionistas, incluindo acionistas controladores, membros do
Conselho de Administração, da Diretoria e do Conselho Fiscal, quando instalado, deverão
observar os prazos, as obrigações e os procedimentos previstos no Regulamento para
Listagem de Emissores e Admissão à Negociação de Valores Mobiliários da B3, no Manual do
Emissor da B3 e no Regulamento do Novo Mercado.
Artigo 2° - A Companhia tem sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Bandeira
Paulista, nº 726, 19º andar, conjunto 191, Itaim Bibi, CEP 04532-002, e poderá, por decisão da
Diretoria, abrir, transferir e extinguir filiais, escritórios administrativos, depósitos, atividades ou
quaisquer representações em qualquer localidade do país ou no exterior.
Artigo 3° - A Companhia tem por objeto social a participação em outras sociedades, como sócia ou
acionista, no país ou no exterior.
Artigo 4° - A Companhia tem prazo de duração indeterminado.
CAPÍTULO II
CAPITAL SOCIAL E AÇÕES
Artigo 5° - O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de
R$360.848.163,00 (trezentos e sessenta milhões, oitocentos e quarenta e oito mil, cento e sessenta
e três reais), dividido em 365.372.240 (trezentos e sessenta e cinco milhões, trezentas e setenta e
duas mil, duzentas e quarenta) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.
Parágrafo 1° - Cada ação ordinária confere ao seu titular o direito a 1 (um) voto nas
Assembleias Gerais de acionistas da Companhia. A propriedade das ações será comprovada
pelo registro existente na conta do acionista junto à instituição depositária.
Parágrafo 2° - As ações serão indivisíveis em relação à Companhia. Quando a ação
pertencer a mais de uma pessoa, os direitos a ela conferidos serão exercidos pelo
representante do condomínio.
Parágrafo 3° - Mediante a aprovação do Conselho de Administração e observado o disposto
na Lei das Sociedades por Ações e nas demais normas aplicáveis, a Companhia poderá
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adquirir suas próprias ações. Essas ações deverão ser mantidas em tesouraria, alienadas ou
canceladas, conforme for decidido pela Assembleia Geral ou pelo Conselho de
Administração, conforme o caso, nos termos da regulamentação aplicável da Comissão de
Valores Mobiliários (“CVM”).
Artigo 6° - Mediante deliberação do Conselho de Administração da Companhia, o capital social
poderá ser aumentado, independentemente de reforma estatutária, até o limite de
R$2.000.000.000,00 (dois bilhões de reais).
Parágrafo 1° - O Conselho de Administração fixará as condições da emissão, subscrição,
forma e prazo de integralização, preço por ação, forma de colocação (pública ou privada) e
sua distribuição no país e/ou no exterior.
Parágrafo 2° - A critério do Conselho de Administração, poderá ser realizada emissão, sem
direito de preferência ou com redução do prazo de que trata o artigo 171, parágrafo 4°, da
Lei das Sociedades por Ações, de ações, debêntures conversíveis em ações ou bônus de
subscrição, cuja colocação seja feita mediante venda em bolsa de valores ou por subscrição
pública, ou ainda mediante permuta por ações em oferta pública de aquisição de controle,
nos termos estabelecidos em lei, dentro do limite do capital autorizado.
Artigo 7° - As ações da Companhia são escriturais, mantidas em contas de depósito em nome de
seus titulares, perante instituição financeira autorizada pela CVM.
Parágrafo Único - Observados os limites máximos fixados pela CVM, o custo do serviço de
transferência da propriedade das ações escriturais poderá ser cobrado diretamente do
acionista pela instituição depositária, conforme definido em contrato de escrituração de ações.
Artigo 8° - Fica vedada a emissão de ações preferenciais e partes beneficiárias pela Companhia.
Artigo 10° - Observado o disposto neste Estatuto Social, notadamente o disposto no Artigo 6°,
parágrafo 2°, e na Lei das Sociedades por Ações, os acionistas terão direito de preferência para, na
proporção de sua respectiva participação acionária, subscrever ações, bônus de subscrição e outros
valores mobiliários conversíveis em ações de emissão da Companhia.
Artigo 11 - A não integralização do valor subscrito pelo subscritor, nas condições previstas no boletim
ou na chamada requerida pelo órgão da administração, constituirá, de pleno direito, o acionista
remisso em mora, de acordo com os artigos 106 e 107 da Lei das Sociedades por Ações, sujeitandose o subscritor ao pagamento do valor em atraso corrigido monetariamente de acordo com a variação
do Índice Geral de Preços ao Mercado divulgado pela Fundação Getúlio Vargas (“IGP-M/FGV“) ou
por outro índice que vier a substitui-lo, na menor periodicidade legalmente admitida, além de juros de
12% (doze por cento) ao ano, pro rata temporis, e multa correspondente a 10% (dez por cento) do
valor da prestação em atraso, devidamente atualizada.
CAPÍTULO III
ASSEMBLEIA GERAL DE ACIONISTAS
Artigo 11 - As Assembleias Gerais de acionistas realizar-se-ão: (a) ordinariamente, uma vez por ano,
nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes à data de encerramento de cada exercício social, para
deliberação das matérias previstas em lei; e (b) extraordinariamente, sempre que os interesses
sociais assim o exigirem ou quando as disposições deste Estatuto Social ou da legislação aplicável
exigirem deliberação dos acionistas.
Parágrafo 1º - A Assembleia Geral Ordinária e a Assembleia Geral Extraordinária podem ser
cumulativamente convocadas e realizadas no mesmo local, data e hora, e instrumentadas em
ata única.
Parágrafo 2º - Observados os requisitos previstos da regulamentação aplicável, as
assembleias gerais da Companhia poderão ser realizadas (i) de modo exclusivamente digital,

132

mediante a participação dos acionistas por meio eletrônico e por meio do uso de boletim de
voto a distância; (ii) de modo parcialmente digital, mediante a participação dos acionistas
presencialmente, por meio eletrônico e por meio do uso de boletim de voto a distância; ou (iii)
de modo exclusivamente presencial.
Artigo 12 - Ressalvadas as exceções previstas em lei, as Assembleias Gerais de acionistas serão
convocadas pelo Conselho de Administração, por meio do seu Presidente ou por dois membros do
Conselho de Administração em conjunto, com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência em
primeira convocação e, pelo menos, com 8 (oito) dias de antecedência em segunda convocação.
Independentemente de qualquer formalidade prevista neste Estatuto Social e na Lei das Sociedades
por Ações, será considerada regularmente instalada qualquer Assembleia Geral a que comparecer a
totalidade dos acionistas.
Parágrafo 1° - Ressalvadas as exceções previstas em lei, as Assembleias Gerais somente se
instalarão e validamente deliberarão em primeira convocação com a presença de acionistas
que representem, no mínimo, 1/4 (um quarto) do total das ações com direito a voto
representativas do capital social e, em segunda convocação, com qualquer número, sendo que
para as deliberações não se computarão os votos em branco.
Parágrafo 2° - Os acionistas poderão ser representados em Assembleias Gerais da
Companhia por procurador constituído na forma do artigo 126 da Lei das Sociedades por
Ações.
Parágrafo 3° - Sem prejuízo do disposto no parágrafo 2° acima, o acionista que comparecer à
Assembleia Geral munido dos documentos que comprovem sua condição de acionista
referidos no artigo 126 da Lei das Sociedades por Ações, até o momento da abertura dos
trabalhos em Assembleia, poderá participar e votar, ainda que tenha deixado de apresentá-los
previamente.
Parágrafo 4° - As Assembleias Gerais serão presididas por membro do Conselho de
Administração a ser indicado pelo Presidente do Conselho de Administração da Companhia,
competindo-lhe, na qualidade de presidente da mesa, escolher o secretário, dentre os
presentes. Na ausência de membro do Conselho de Administração, a Assembleia Geral será
presidida por pessoa eleita pelos acionistas presentes.
Parágrafo 5° - O exercício do direito de voto nos casos especiais de condomínio, acordo de
acionistas, usufruto e de ações empenhadas ou alienadas fiduciariamente fica sujeito às
exigências legais específicas e às comprovações estabelecidas em lei.
Parágrafo 6° - Não poderá votar na Assembleia Geral o acionista com direitos sociais
suspensos na forma dos artigos 120 e 122, inciso V, da Lei das Sociedades por Ações.
Parágrafo 7° - O acionista não poderá votar nas deliberações relativas a laudo de avaliação
dos bens com que concorrer para o capital social e à aprovação de suas contas como
administrador, nem em quaisquer outras que puderem beneficiá-lo de modo particular ou em
que tiver interesse conflitante com o da Companhia.
Parágrafo 8° - Dos trabalhos e deliberações da Assembleia Geral será lavrada ata em livro
próprio, assinada pelos membros da mesa e pelos acionistas presentes. Da ata extrair-se-ão
certidões ou cópias autênticas para os fins legais.
Artigo 13 - Sem prejuízo das demais matérias previstas em lei, compete privativamente à Assembleia
Geral deliberar sobre as matérias indicadas nos artigos 122, 132 e 136 da Lei das Sociedades por
Ações e, ainda:
(i)

eleger e destituir os membros do Conselho de Administração;
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(ii)

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

(iii)

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

(iv)

alterar este Estatuto Social;

(v)

deliberar sobre operações de fusão, incorporação, cisão ou transformação da
Companhia, bem como sobre sua dissolução ou liquidação;

(vi)

aprovar planos de outorga de opção de compra ou subscrição de ações ou quaisquer
planos de remuneração baseado em ações aos seus administradores e empregados,
assim como aos administradores e empregados de outras sociedades que sejam
direta ou indiretamente coligadas ou controladas pela Companhia;

(vii)

deliberar sobre falência ou requerer recuperação judicial ou extrajudicial da
Companhia, ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 122 da Lei das
Sociedades por Ações;

(viii)

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

(ix)

aprovar a saída do Novo Mercado da B3;

(x)

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

(xi)

aprovar a escolha de empresa especializada responsável pela elaboração de laudo
de avaliação das ações da Companhia, em caso de cancelamento de registro de
companhia aberta ou da conversão de categoria de registro perante a CVM ou saída
do Novo Mercado, conforme previsto no Capítulo VI deste Estatuto Social;

(xii)

aprovar investimento fora do objeto social da Companhia; e

(xiii)

deliberar sobre qualquer matéria que lhe seja submetida pelo Conselho de
Administração.
CAPÍTULO IV
DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO
SEÇÃO I
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Artigo 14 - A administração da Companhia será exercida pelo Conselho de Administração e pela
Diretoria, na forma da lei e deste Estatuto Social.
Parágrafo 1° - A posse dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria dar-se-á
por termo lavrado em livro próprio, assinado pelo administrador empossado e contemplando a
sua sujeição à cláusula compromissória de que trata o artigo 41 deste Estatuto Social,
dispensada qualquer garantia de gestão, e estará condicionada ao atendimento dos requisitos
legais aplicáveis.
Parágrafo 2° - Os membros do Conselho de Administração e da Diretoria deverão aderir às
políticas internas em vigor da Companhia, incluindo, entre outras que venham posteriormente
se aprovadas, o Código de Ética e Conduta da Companhia, à Política de Divulgação de Ato ou
Fato Relevante e à Política de Negociação de Valores Mobiliários.
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Parágrafo 3° - Os administradores permanecerão em seus cargos até a posse de seus
substitutos e novos titulares, salvo se diversamente deliberado pela Assembleia Geral ou pelo
Conselho de Administração, conforme o caso.
Parágrafo 4° - Observado o disposto na Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante, a
Companhia deverá divulgar a renúncia ou a destituição dos seus administradores até o dia útil
seguinte em que a Companhia for comunicada da referida renúncia ou em que for aprovada
referida destituição.
Parágrafo 5° - A Assembleia Geral fixará a remuneração global anual para distribuição entre
os administradores e caberá ao Conselho de Administração efetuar a distribuição da verba
individualmente.
SEÇÃO II
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Artigo 15 - O Conselho de Administração será composto por, no mínimo, 5 (cinco) e, no máximo, 9
(nove) membros, acionistas ou não, residentes no Brasil ou no exterior, todos eleitos e destituíveis
pela Assembleia Geral, com mandato unificado de, no máximo, 2 (dois) anos, sendo permitida a
reeleição.
Parágrafo 1° - Dos membros do Conselho de Administração, no mínimo, 2 (dois) conselheiros
ou 20% (vinte por cento), o que for maior, deverão ser conselheiros independentes, os quais
deverão sê-lo expressamente caracterizados com base nos critérios e requisitos estabelecidos
pelo Regulamento do Novo Mercado na ata da Assembleia Geral que os eleger, sendo também
considerado(s) como independente(s) o(s) conselheiro(s) eleito(s) mediante as faculdades
previstas no artigo 141, parágrafos 4° e 5°, da Lei das Sociedades por Ações.
Parágrafo 2° - Quando, em decorrência da observância do percentual referido no parágrafo
anterior, resultar número fracionário de conselheiros independentes, proceder-se-á ao
arredondamento para o número inteiro imediatamente superior.
Parágrafo 3° - Para fins de eleição de conselheiro independente conforme definição constante
do Regulamento do Novo Mercado, é considerado conselheiro independente aquele que: (i)
não é acionista controlador direto ou indireto da Companhia; (ii) não tem seu exercício de voto
nas reuniões do Conselho de Administração vinculado por acordo de acionistas que tenha por
objeto matérias relacionadas à Companhia; (iii) não é cônjuge, companheiro ou parente, em
linha reta ou colateral, até segundo grau do acionista controlador, de administrador da
Companhia ou de administrador do acionista controlador; e (iv) não foi, nos últimos 3 (três)
anos, empregado ou diretor da Companhia ou do seu acionista controlador.
Parágrafo 4° - Não obstante o disposto no parágrafo 3° acima, as situações descritas abaixo
deverão ser analisadas de modo a verificar se implicam perda de independência do conselheiro
independente em razão da características, magnitude e extensão do relacionamento de tal
conselheiro independente com a Companhia: (i) se possui afinidade até segundo grau com
acionista controlador, administrador da Companhia ou de administrador do acionista
controlador; (ii) se o conselheiro foi, nos últimos 3 (três) anos, empregado ou diretor de
sociedades coligadas, controladas ou sob controle comum; (iii) se tem relações comerciais com
a Companhia, o seu acionista controlador ou sociedades coligadas, controladas ou sob
controle comum da Companhia; (iv) se ocupa cargo que tenha poder decisório na condução
das atividades em sociedade ou entidade que tenha relações comerciais com a Companhia,
com o acionista controlador ou com sociedades coligadas, controladas ou sob controle comum;
ou (iii) se recebe outra remuneração da Companhia, de seu acionista controlador, sociedades
coligadas, controladas ou sob controle comum além daquela relativa ao cargo de membro do
Conselho de Administração ou membro de comitês da Companhia, do acionista controlador da
Companhia, sociedades coligadas, controladas ou sob controle comum (proventos em dinheiro
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oriundos de participação no capital e benefícios advindos de planos de previdência
complementar estão excluídos desta restrição).
Parágrafo 5° - O Conselho de Administração terá um Presidente eleito pela maioria de votos
dos seus membros. O Presidente terá, além do próprio voto, o voto de desempate, em caso de
empate na votação em decorrência de eventual composição de número par de membros do
Conselho de Administração. Cada membro do Conselho de Administração terá direito a 1 (um)
voto nas deliberações do órgão.
Parágrafo 6° - Os cargos de Presidente do Conselho de Administração e de Diretor Presidente
ou principal executivo da Companhia não poderão ser acumulados pela mesma pessoa, exceto
nos casos de vacância em que a acumulação dos cargos acima citados deverá cessar no prazo
de 1 (um) ano.
Parágrafo 7° - Em caso de vacância de cargo, impedimento ou ausência permanente de
qualquer membro do Conselho de Administração, os membros do Conselho de Administração
remanescentes deverão nomear substituto, que servirá até a primeira Assembleia Geral da
Companhia.
Artigo 16 - As reuniões do Conselho de Administração serão realizadas na periodicidade definida
pelo próprio Conselho de Administração. O Presidente do Conselho presidirá as reuniões do
Conselho de Administração e deverá nomear um dos presentes (o qual não precisa ser membro do
Conselho de Administração) para atuar na qualidade de secretário. A maioria dos membros do
Conselho de Administração presentes decidirá quem presidirá a reunião.
Parágrafo 1° - As reuniões do Conselho de Administração serão convocadas pelo Presidente
do Conselho de Administração, por sua própria iniciativa, ou por solicitação escrita de ao menos
2 (dois) membros do Conselho de Administração. Tal convocação deverá: (i) ser feita por carta
registrada ou e-mail com, pelo menos, 5 (cinco) dias úteis de antecedência da data da reunião
e, caso a reunião não seja realizada, nova notificação de segunda convocação será enviada
com, pelo menos, 2 (dois) dias úteis de antecedência da nova data da reunião; (ii) indicar a
ordem do dia, e (iii) estar acompanhada dos documentos pertinentes. As reuniões do Conselho
de Administração serão consideradas como realizadas na sede da Companhia ou em outro
local previamente acordado entre os conselheiros.
Parágrafo 2° - Não obstante as formalidades previstas no parágrafo 1° acima, as reuniões do
Conselho de Administração serão consideradas devidamente instaladas e regulares quando a
totalidade de seus membros estiver presente, nos termos do artigo 14, parágrafo 5°, acima,
sendo que necessariamente o Presidente do Conselho de Administração ou outro membro do
Conselho de Administração por ele designado deverá estar presente da reunião.
Parágrafo 3° - Os Conselheiros poderão participar das reuniões do Conselho de Administração
por meio de videoconferência, teleconferência ou qualquer outro meio similar que permita a
identificação do conselheiro e a comunicação simultânea com as demais pessoas presentes à
reunião. Os Conselheiros que não puderem participar da reunião por qualquer dos meios acima
citados poderão ser representados na reunião por seu suplente, se houver, ou por outro
Conselheiro, desde que indique por escrito outro Conselheiro para substituí-lo, ou enviar seu
voto por escrito ao Presidente do Conselho de Administração ou ao presidente da reunião
antes da sua instalação ou até seu encerramento, via carta registrada, e-mail ou carta entregue
em mãos, ficando o presidente da reunião investido dos poderes para assinar a respectiva ata
da reunião em nome do conselheiro que não esteja presente fisicamente.
Parágrafo 4° - Os membros do Conselho de Administração poderão consentir em dispensar a
reunião e decidir por escrito as matérias que dela seriam objeto, caso considerem que tais
matérias já foram suficientemente debatidas por qualquer outro meio e contanto que todos os
Conselheiros celebrem documento por escrito formalizando tal consentimento.
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Parágrafo 5° - Das reuniões serão lavradas atas em livro próprio, assinadas por todos os
membros presentes, observado o disposto no parágrafo anterior, devendo serem arquivadas
no Registro do Comércio aquelas que contiverem deliberação destinada a produzir efeitos
perante terceiros.
Parágrafo 6° - Os Diretores deverão fornecer ao Conselho de Administração toda e qualquer
informação requisitada em relação à Companhia e suas controladas e coligadas e, caso
solicitados, deverão comparecer às reuniões do Conselho de Administração a fim de prestar
esclarecimentos.
Parágrafo 7° - É vedada a deliberação pelo Conselho de Administração de assunto que não
tenha sido incluído na notificação de convocação, ressalvado o caso em que todos os membros
do Conselho de Administração compareçam à reunião e concordem em deliberá-la.
Artigo 17 - Ressalvadas as hipóteses especiais previstas na Lei das Sociedades por Ações e o
disposto no artigo 19, parágrafo 1°, deste Estatuto Social, as deliberações do Conselho de
Administração serão tomadas mediante voto afirmativo da maioria simples dos presentes à respectiva
reunião, não se computando os votos em branco.
Artigo 18 - O Conselho de Administração poderá criar comitês executivos ou consultivos,
permanentes ou não, para analisar e se manifestar sobre quaisquer assuntos, conforme determinado
pelo Conselho de Administração, sempre no intuito de assessorar o Conselho de Administração em
suas atribuições. Os membros de tais comitês, sejam ou não acionistas, deverão ter experiência
específica nas áreas de competência dos seus respectivos comitês, e ser eleitos e ter eventual
remuneração fixada pelo Conselho de Administração.
Artigo 19 - Compete ao Conselho de Administração, além das demais atribuições estabelecidas na
legislação aplicável ou neste Estatuto Social:
(i)

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

(ii)

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

(iii)

convocar a Assembleia Geral quando julgar conveniente, ou nos casos previstos em
lei ou neste Estatuto;

(iv)

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

(v)

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

(vi)

nomear e destituir o auditor independente da Companhia e/ou de sociedades
controladas pela Companhia;

(vii)

declarar dividendos intermediários ou intercalares, conforme previsto no artigo 30
deste Estatuto Social, observado o disposto em lei;

(viii)

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

(ix)

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

outorgar opção de compra de ações a seus administradores, empregados e
prestadores de serviços, assim como os administradores, empregados e prestadores
de serviços de suas controladas e coligadas, sem direito de preferência para os atuais
acionistas, nos termos dos planos aprovados em Assembleia Geral;

(xi)

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

(xii)

manifestar-se previamente sobre o voto a ser proferido no âmbito das sociedades
controladas e coligadas, relativamente às operações de (a) incorporação, cisão, fusão
e transformação; (b) aquisição, alienação e oneração de bens imóveis; e (c) alteração
de seus contratos sociais e regimentos internos;

(xiii)

indicar os administradores das sociedades controladas pela Companhia;

(xiv)

manifestar-se favorável ou contrariamente a respeito de qualquer oferta pública de
aquisição de ações (“OPA”) que tenha por objeto as ações de emissão da Companhia,
por meio de parecer prévio fundamentado, divulgado em até 15 (quinze) dias da
publicação do edital da OPA, e que deverá abordar, no mínimo (i) a conveniência e
oportunidade da OPA quanto ao interesse do conjunto dos acionistas e em relação ao
preço e aos potenciais impactos para a liquidez dos valores mobiliários de sua
titularidade; (ii) os planos estratégicos divulgados pelo ofertante em relação à
Companhia; e (iii) as alternativas à aceitação da OPA disponíveis no mercado;

(xv)

autorizar a prática, por suas controladas, de atos que necessitem de aprovação da
Companhia, exceto se de outra forma previsto no respectivo contrato ou estatuto
social;

(xvi)

qualquer mudança substancial na estratégia da Companhia;

(xvii)

a participação da Companhia em qualquer joint venture, consórcio, sociedade em
conta de participação ou empreendimento similar;

(xviii)

aprovar ou alterar o plano de negócios da Companhia, compreendendo o orçamento
anual e o planejamento comercial e operacional anual da Companhia e alterações
importantes a eles relativas;

(xix)

qualquer acordo em ação judicial ou procedimento arbitral envolvendo valor igual ou
superior ao montante correspondente a R$1.000.000,00 (um milhão de reais);

(xx)

uma vez ultrapassado o limite global previsto no orçamento anual, a assunção de
dívidas e/ou a celebração de contratos financeiros envolvendo valor igual ou superior
a R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais), seja em uma única operação ou em uma
série de operações relacionadas;

(xxi)

investimentos de capital individuais não previstos no orçamento anual cujo valor seja
igual ou superior ao montante correspondente a R$5.000.000,00 (cinco milhões de
reais);

(xxii)

a celebração de qualquer contrato, acordo ou compromisso (exceto assunção de
dívidas e contratos financeiros, os quais são regidos pelo disposto no item (xx) acima)
não previsto no orçamento anual e não relacionado à manutenção do giro normal das
atividades mercantis da Companhia que represente obrigação em valor igual ou
superior a R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais), em uma única operação ou em
uma série de operações relacionadas;
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(xxiii)

a aquisição, venda ou alienação de ativos não circulantes da Companhia não prevista
no orçamento anual e que envolva valor igual ou superior ao montante correspondente
a R$10.000.000,00 (dez milhões de reais), seja em uma única operação ou em uma
série de operações relacionadas;

(xxiv)

a renúncia, pela Companhia, a qualquer direito (incluindo acordos com clientes) cujo
valor seja igual ou superior ao montante correspondente a R$1.000.000,00 (um milhão
de reais), em uma única operação ou em uma série de operações relacionadas;

(xxv)

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

(xxvi)

a prática de qualquer dos atos mencionadas nos itens (xvi) a (xxv) acima pelas
sociedades controladas pela Companhia; e

(xxvii) o cumprimento das demais atribuições que lhe são fixadas em lei e neste Estatuto
Social.
Parágrafo 1° - Todas e quaisquer operações celebradas entre a Companhia e qualquer de
suas partes relacionadas deverão ser aprovadas pela maioria dos membros do Conselho de
Administração.
Parágrafo 2° - Para fins do disposto no parágrafo 1° deste artigo 19, prevalecerá a
competência da Assembleia Geral na ocasião de conflito entre as matérias a serem submetidas
à deliberação da Assembleia Geral ou do Conselho de Administração.
Parágrafo 3° - O exercício do direito de voto pelos membros do Conselho de Administração
nas matérias previstas neste artigo 19 e em quaisquer outras de sua competência, em especial,
nas deliberações a respeito do exercício do direito de voto pela Companhia no âmbito de suas
controladas e coligadas, deverá observar as disposições previstas em acordo de acionistas
arquivado na sede da Companhia, conforme aplicável.
SEÇÃO III
DIRETORIA
Artigo 20 - A Diretoria será composta por, no mínimo, 2 (dois) e, no máximo, 9 (nove) membros,
acionistas ou não, residentes no país, todos eleitos pelo Conselho de Administração e por ele
destituíveis a qualquer tempo, sendo um Diretor Presidente, um Diretor de Relações com
Investidores, um Diretor Financeiro, e os demais Diretores sem designação específica, eleitos para
um mandato unificado de 2 (dois) anos, sendo permitida a reeleição.
Parágrafo 1° - Compete ao Diretor Presidente: (i) a direção geral dos negócios da Companhia,
a convocação e presidência das reuniões da Diretoria e a coordenação dos trabalhos dos
demais diretores e do processo de tomada de decisão; (ii) a representação ativa e passiva da
Companhia em todas as suas relações com terceiros, em juízo ou fora dele, podendo nomear
procuradores e prepostos para que prestem depoimentos em nome da Companhia perante as
autoridades requisitantes, responsabilizando-se pelos resultados econômico-financeiros da
Companhia e pela proteção de seu nome; (iii) a organização e supervisão das políticas e
diretrizes de recursos humanos; (iv) a supervisão do cumprimento das políticas e normas
estabelecidas pelo Conselho de Administração e das deliberações tomadas em Assembleia
Geral; e (v) zelar pela observância da lei e deste Estatuto Social.
Parágrafo 2° - Compete ao Diretor de Relações com Investidores: (i) responsabilizar-se pela
prestação de informações ao público investidor, à CVM e às bolsas de valores ou mercados
de balcão, nacionais e internacionais, bem como às entidades de regulação e fiscalização
correspondentes, mantendo atualizados os registros da Companhia nessas instituições;
(ii) representar a Companhia perante a CVM, as Bolsas de Valores e demais entidades do

139

mercado de capitais, bem como prestar informações relevantes aos investidores, ao mercado
em geral, à CVM e à B3; e (iii) outras funções estabelecidas em lei e na regulamentação
vigente.
Parágrafo 3° - Compete ao Diretor Financeiro: (i) coordenar a elaboração das demonstrações
financeiras da Companhia; (ii) gerir as atividades da área financeira da Companhia, incluindo
administrar, gerir e controlar as áreas de tesouraria, fiscal e tributária, controladoria, auditoria,
contabilidade, tecnologia da informação e de planejamento financeiro, segundo as orientações
deste Estatuto Social, do Código de Ética e Conduta da Companhia, das normas legais
vigentes e das políticas e diretrizes consignadas pela Assembleia Geral; (iii) assinar propostas,
convênios, acordos, contratos com bancos e afins, documentos em geral para abertura,
movimentação e encerramento de contas bancárias da Companhia, bem como todo e qualquer
documento à administração das finanças da Companhia, em conjunto com qualquer outro
Diretor ou um Procurador com poderes específicos; e (iv) administrar os recursos financeiros
da Companhia, orientando a aplicação dos excedentes de caixa dentro das políticas e diretrizes
existentes, e conduzindo os processos de contratação de empréstimo e de financiamento e os
serviços correlatos necessários à expansão da Companhia, conforme orçamento anual.
Parágrafo 4° - Os Diretores sem designação específica terão sua competência atribuída pelo
Conselho de Administração dentre os demais atos de gestão da Companhia cuja competência
não se atribua de modo privativo aos demais Diretores nos termos da lei e deste Estatuto.
Parágrafo 5° - Os Diretores ficam dispensados de prestar caução, como permitido por lei.
Parágrafo 6° - O cargo de Diretor de Relações com Investidores pode ser acumulado por outro
Diretor da Companhia.
Parágrafo 7° - Os Diretores permanecerão em seus cargos até a posse e a investidura dos
seus respectivos substitutos. As competências das diretorias que não tiverem sido
preenchidas, ou cujo titular esteja impedido ou ausente, serão exercidas pelo Diretor
Presidente, até a designação do respectivo diretor, aplicando-se o disposto no artigo 14,
parágrafo 3°, acima em caso de vacância.
Parágrafo 8° - Os Diretores deverão ser pessoas com reputação ilibada, comprovada
experiência prática na sua área de atuação e ausência de conflito de interesse, sendo que os
Diretores não poderão ocupar cargos em sociedades ou entidades que possam ser
consideradas concorrentes à Companhia.
Artigo 21 - A Diretoria reunir-se-á sempre que necessário e as reuniões serão presididas pelo Diretor
Presidente ou, na sua ausência, pelo Diretor que na ocasião for escolhido pela maioria dos membros.
Parágrafo 1° - As reuniões da Diretoria serão consideradas como realizadas na sede social
da Companhia e as respectivas convocações poderão ser efetuadas por qualquer Diretor,
podendo os Diretores participar das reuniões por meio de videoconferência, teleconferência
ou qualquer outro meio similar que permita a identificação do Diretor e a comunicação
simultânea com as demais pessoas presentes à reunião.
Parágrafo 2° - As convocações serão efetuadas por escrito e deverão conter a data da
reunião e ordem do dia.
Parágrafo 3° - As reuniões da Diretoria somente serão instaladas e validamente deliberarão
com a presença da maioria dos Diretores que na ocasião estiverem no exercício de seus
cargos.
Parágrafo 5° - As deliberações da Diretoria serão adotadas por maioria de votos dos
Diretores presentes à reunião, não havendo voto de desempate.
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Artigo 22 - Compete à Diretoria, em geral, observadas as disposições deste Estatuto Social,
especialmente as competências específicas constantes do artigo 20 deste Estatuto Social:
(i)

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

(ii)

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

(iii)

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

(iv)

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

(v)

dirigir e distribuir as atribuições dos setores e funcionários, bem como definir as
políticas de pessoal, organizacional, gerencial, operacional, financeira e de marketing;

(vi)

orientar e supervisionar a escrituração contábil;

(vii)

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

(viii)

abrir, movimentar e encerrar contas bancárias e de investimento;

(ix)

transigir, renunciar, desistir, fazer acordos, firmar compromissos, contrair obrigações,
fazer aplicações de recursos, adquirir, onerar e alienar ativos e conceder garantias,
assinando os respectivos termos e contratos, até os limites previstos no Artigo 18
deste Estatuto Social, ocasião nas quais tais aprovações deverão ser deliberadas pelo
Conselho de Admininstração;

(x)

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

(xi)

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

Artigo 23 - Em caso de vacância dos cargos de Diretor, será convocada reunião do Conselho de
Administração para eleição do respectivo substituto, que completará o mandato do Diretor
substituído.
Artigo 24 - Exceto pelo disposto no parágrafo 3° abaixo, a representação da Companhia será sempre
feita (i) por quaisquer 2 (dois) Diretores, sempre agindo em conjunto, ou (ii) por 1 (um) Diretor agindo
em conjunto com 1 (um) procurador com poderes específicos, ou (iii) por 2 (dois) procuradores com
poderes específicos agindo em conjunto, dentro dos limites expressos nos respectivos mandatos,
observado o disposto nos parágrafos 1° e 2° deste artigo.
Parágrafo 1° - Exceto pelo disposto no parágrafo 3° abaixo, as procurações outorgadas pela
Companhia serão sempre assinadas por quaisquer 2 (dois) Diretores, agindo em conjunto, e
conterão os poderes específicos e prazo de vigência não superior a 1 (um) ano, ressalvada a
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outorga de poderes da cláusula ad judicia et extra, que poderá ter prazo de vigência superior
ao referido, sendo sempre vedado o substabelecimento.
Parágrafo 2° - Exceto pelo exposto no parágrafo 3° abaixo, a representação prevista neste
artigo inclui, sem limitação, a representação da Companhia (i) perante terceiros ou perante
qualquer autoridade pública (federal, estadual ou municipal), entidades governamentais ou
paraestatais, (ii) em títulos de qualquer natureza, duplicatas, contratos de câmbio, cheques,
ordens de pagamento, movimentação de conta corrente da Companhia, contratos e qualquer
outro documento, de qualquer natureza, (iii) em juízo, na qualidade de autora ou ré, e (iv) para
o exercício de seu direito de voto em suas controladas.
Parágrafo 3° - Excepcionalmente ao disposto no caput, parágrafo 1° e parágrafo 2° deste
artigo, (i) a representação da Companhia perante qualquer autoridade pública (federal,
estadual ou municipal), entidades governamentais ou paraestatais, será sempre feita (a) pelo
Diretor Presidente em conjunto com o Diretor Financeiro, ou (b) pelo Diretor Presidente ou pelo
Diretor Financeiro, agindo em conjunto com 1 (um) procurador, (c) por 2 (dois) procuradores
agindo em conjunto, dentro dos limites expressos nos respectivos mandatos; (ii) as
procurações outorgadas pela Companhia para fins de representação da Companhia perante
qualquer autoridade pública (federal, estadual ou municipal), entidades governamentais ou
paraestatais serão sempre assinadas pelo Diretor Presidente em conjunto com o Diretor
Financeiro, e conterão os poderes específicos e prazo de vigência não superior a 1 (um) ano,
ressalvada a outorga de poderes da cláusula ad judicia et extra, que poderá ter o prazo de
vigência superior ao referido.
Artigo 25 - Qualquer ato estranho ao objeto social e aos negócios da Companhia praticado por
acionistas, membros do Conselho da Administrado, da Diretoria, procuradores ou empregados da
Companhia, como, por exemplo, avais, fianças, endossos e outras garantias dadas em benefício de
terceiros, são expressamente proibidas e deverão ser ineficazes perante a Companhia e terceiros,
exceto se prévia e expressamente autorizado neste Estatuto Social, pela Assembleia Geral ou pelo
Conselho de Administração.
SEÇÃO IV
DO CONSELHO FISCAL
Artigo 26 - A Companhia terá um Conselho Fiscal composto por 3 (três) membros efetivos e 3 (três)
membros suplentes, acionistas da Companhia ou não, o qual não funcionará em caráter permanente
e somente será instalado por deliberação da Assembleia Geral, ou a pedido dos acionistas, nas
hipóteses previstas em lei.
Parágrafo 1° - Os membros do Conselho Fiscal, pessoas naturais, residentes no país,
legalmente qualificadas, serão eleitos pela Assembleia Geral que deliberar a instalação do
órgão, e exercerão seu mandato até a primeira Assembleia Geral Ordinária que se realizar
após a eleição.
Parágrafo 2° - Os membros do Conselho Fiscal farão jus à remuneração que lhes for fixada
em Assembleia Geral.
Parágrafo 3° - A posse dos membros do Conselho Fiscal estará condicionada à assinatura de
termo de posse que deve contemplar sua sujeição à cláusula compromissória de que trata o
artigo 40 deste Estatuto Social, bem como ao atendimento dos requisitos legais aplicáveis.
Parágrafo 4° - Ocorrendo a vacância do cargo de membro do Conselho Fiscal, o respectivo
suplente ocupará seu lugar.
Parágrafo 5° - Não poderá ser eleito para o cargo de membro do Conselho Fiscal da
Companhia aquele que mantiver vínculo com sociedade que possa ser considerada
concorrente da Companhia, estando vedada, entre outros, a eleição da pessoa que: (i) for
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empregada, sócia, acionista ou membro de órgão da administração, técnico, consultivo ou
fiscal de concorrente ou de controlador, controlada ou sociedade sob controle comum com
concorrente; e (ii) for cônjuge ou parente até segundo grau de sócio, acionista ou membro de
órgão da administração, técnico, consultivo ou fiscal de concorrente ou de controlador,
controlada ou sociedade sob controle comum com concorrente.
Artigo 27 - O Conselho Fiscal, quando instalado, terá as atribuições previstas em lei, sendo
indelegáveis as funções de seus membros. O Regimento Interno do Conselho Fiscal deverá ser
elaborado, discutido e votado por seus membros na primeira reunião convocada após a sua
instalação.
CAPÍTULO V
EXERCÍCIO SOCIAL E LUCROS
Artigo 28 - O exercício social terá início em 1° de janeiro e término em 31 de dezembro de cada ano,
ocasião em que o balanço patrimonial e as demais demonstrações financeiras deverão ser
preparados de acordo com os prazos e demais condições previstas na legislação aplicável.
Parágrafo Único - As demonstrações financeiras da Companhia deverão ser auditadas, na
forma da legislação aplicável, por auditor independente, devidamente registrado na CVM.
Artigo 29 - Do resultado do exercício serão deduzidos, antes de qualquer participação, os prejuízos
acumulados, se houver, e a provisão de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro. O
prejuízo do exercício será obrigatoriamente absorvido pelos lucros acumulados, pelas reservas de
lucros e pela reserva legal, nessa ordem. O lucro líquido deverá ser alocado na seguinte forma:
(a)

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

(b)

15% (quinze por cento) do lucro líquido ajustado após a constituição da reserva legal e
demais ajustes previstos na legislação aplicável, no mínimo, serão destinados para o
pagamento do dividendo obrigatório devido aos acionistas, observadas as demais
disposições deste Estatuto Social e a legislação aplicável; e

(c)

até 85% (oitenta e cinco por cento) do lucro líquido ajustado após a constituição da
reserva legal e demais ajustes previstos na legislação aplicável, poderá ser destinado à
uma reserva de investimento, cujo saldo somado às demais reservas de lucros, exceto
as reservas de contingências, incentivos fiscais e lucros a realizar, não poderá
ultrapassar o capital social (“Reserva de Investimento”); e

(d)

eventual saldo, por proposta dos órgãos da administração, poderá ser retida com base
em orçamento de capital previamente aprovado, nos termos do artigo 196 da Lei das
Sociedades por Ações.

Parágrafo 2°:

A Reserva de Investimento tem as seguintes características:

(i)

tem por finalidade assegurar recursos para financiar aplicações adicionais de capital
fixo e circulante e a expansão das atividades da Companhia; e

(ii)

será destinada à Reserva de Investimento, em cada exercício, parcela do lucro líquido
do exercício social imediatamente anterior correspondente a recursos que, por
recomendação do Conselho de Administração, sejam necessários para atender às
finalidades do item “a” acima, estejam ou não especificamente cobertos em orçamento
de capital, estando tal alocação sujeita à expressa aprovação dos acionistas reunidos
em Assembleia Geral.

Artigo 30 - A Companhia poderá:
(i)

declarar dividendos intermediários, à conta do lucro apurado, dos lucros acumulados e
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da reserva de lucros;
(ii)

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

(iii)

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

Parágrafo Único - Revertem em favor da Companhia os dividendos e juros sobre capital
próprio que não forem reclamados por seus beneficiários dentro do prazo de 3 (três) anos
contados da data em que foram colocados à disposição dos acionistas.
CAPÍTULO VI
ALIENAÇÃO DE CONTROLE, CANCELAMENTO DE REGISTRO DE COMPANHIA ABERTA,
SAÍDA DO NOVO MERCADO E AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO RELEVANTE
Artigo 31 - Para fins deste Capítulo VI, os seguintes termos com iniciais maiúsculas terão os
significados a eles atribuídos abaixo:
“Adquirente” significa qualquer pessoa (incluindo, sem limitação, qualquer pessoa natural ou
jurídica, fundo de investimento, condomínio, carteira de títulos, universalidade de direitos, ou
outra forma de organização, residente, com domicílio ou com sede no Brasil ou no exterior), ou
Grupo de Acionistas ou grupo de pessoas vinculadas por acordo de voto com o Acionista
Adquirente e/ou que atue representando o mesmo interesse do Acionista Adquirente, que
venha a subscrever e/ou adquirir ações da Companhia;
“Acionista Controlador” significa o(s) acionista(s) ou Grupo de Acionistas que exerça(m) o
Poder de Controle da Companhia;
“Acionista Controlador Alienante” significa o Acionista Controlador quando este promove a
Alienação de Controle da Companhia;
“Ações de Controle” significa o bloco de ações que assegura, de forma direta ou indireta,
ao(s) seu(s) titular(es), o exercício individual e/ou compartilhado do Poder de Controle da
Companhia;
“Ações em Circulação” significa todas as ações emitidas pela Companhia cujos titulares
concordem expressamente com a saída do Novo Mercado ou se habilitem para o leilão da
OPA, na forma da regulamentação editada pela CVM aplicável às ofertas públicas de aquisição
de ações de companhia aberta para cancelamento de registro;
“Alienação de Controle” significa a transferência, direta ou indireta, a terceiro, a título oneroso,
das Ações de Controle;
“Grupo de Acionistas” significa o grupo de duas ou mais pessoas que sejam (a) vinculadas
por contratos ou acordos de voto de qualquer natureza, inclusive acordo de acionistas, seja
diretamente ou por meio de sociedades Controladas, Controladoras ou sob Controle comum;
ou (b) entre os quais haja relação de Controle, seja direta ou indiretamente; ou (c) que estejam
sob Controle comum;
“Ofertante” significa a Companhia ou seu Acionista Controlador;
“Poder de Controle” (bem como seus termos correlatos “Controlador”, “Controlada”, “Controle”
ou “sob Controle comum”) significa o poder efetivamente utilizado para 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.
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“Valor Econômico” significa o valor da Companhia e de suas ações que vier a ser determinado
por empresa especializada, mediante a utilização de metodologia reconhecida ou com base
em outro critério que venha a ser definido pela CVM.
Artigo 32 - A Alienação de Controle da Companhia, tanto por meio de uma única operação, quanto
por meio de operações sucessivas, deverá ser contratada sob condição, suspensiva ou resolutiva,
de que o Adquirente se obrigue a efetivar OPA, tendo por objeto as ações de emissão da Companhia
de titularidade dos demais acionistas da Companhia, observando as condições e os prazos previstos
na legislação vigente e no Regulamento do Novo Mercado, de forma a lhes assegurar tratamento
igualitário àquele dado ao Acionista Controlador Alienante.
Parágrafo Único – A oferta pública de que trata este artigo 32 também será exigida (i) quando
houver cessão onerosa de direitos de subscrição de ações e/ou de outros títulos ou direitos
relativos a valores mobiliários conversíveis em ações, ou que deem direito à sua subscrição,
que venha a resultar na Alienação de Controle da Companhia; e (ii) em caso de alienação do
Controle de sociedade que detenha o Poder de Controle da Companhia, sendo que, nesse
caso, o Adquirente deverá divulgar o valor atribuído à Companhia para os efeitos de definição
do preço da OPA, bem como divulgar a demonstração justificada desse valor.
Artigo 33 - A saída da Companhia do Novo Mercado poderá ocorrer em decorrência (i) de decisão
do Acionista Controlador ou da Companhia; (ii) do descumprimento de obrigações do Regulamento
do Novo Mercado; e (iii) do cancelamento de registro de companhia aberta da Companhia ou da
conversão de categoria do registro na CVM.
Artigo 34 - A saída voluntária da Companhia do Novo Mercado deverá ser precedida de OPA,
respeitadas as disposições legais e regulamentares aplicáveis, e observados os seguintes requisitos:
(i) o preço ofertado deverá ser justo, o qual deverá ser obtido conforme disposto no artigo 35 deste
Estatuto Social e nas demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, sendo possível o pedido
de nova avaliação da Companhia; e (ii) acionistas titulares de mais de 1/3 (um terço) das Ações em
Circulação, deverão aceitar a OPA ou concordar expressamente com a saída do Novo Mercado sem
efetuar a venda das ações.
Parágrafo 1° - Os aceitantes da OPA não poderão ser submetidos a rateio na alienação de
sua participação, observados os procedimentos de dispensa dos limites previstos na
regulamentação aplicável.
Parágrafo 2° - O Ofertante ficará obrigado a adquirir as Ações em Circulação remanescentes,
pelo prazo de 1 (um) mês, contado da data da realização do leilão, pelo preço final do leilão da
OPA, atualizado até a data do efetivo pagamento, nos termos do edital, da legislação e da
regulamentação em vigor, que deve ocorrer em, no máximo, 15 (quinze) dias contados da data
do exercício da faculdade pelo acionista.
Parágrafo 3° - Independentemente da previsão contida no caput deste artigo, a saída
voluntária da Companhia do Novo Mercado poderá ocorrer na hipótese de dispensa de
realização da OPA aprovada pela maioria dos votos dos acionistas titulares de Ações em
Circulação presentes em Assembleia Geral, desde que instalada em (i) primeira convocação,
com a presença de acionistas que representem, no mínimo, 2/3 (dois terços) do total das Ações
em Circulação, ou (ii) segunda convocação, com a presença de qualquer número de acionistas
titulares de Ações em Circulação.
Artigo 35 - Caso qualquer Adquirente adquira ou se torne titular: (a) de participação direta ou indireta
igual ou superior a 25% (vinte e cinco por cento) do total de ações de emissão da Companhia; ou (b)
de outros direitos de sócio, inclusive usufruto, quando adquiridos de forma onerosa, que lhe atribuam
o direito de voto, sobre ações de emissão da Companhia que representem mais de 25% (vinte e cinco
por cento) do seu capital social, tal Acionista Adquirente deverá, no prazo máximo de 60 (sessenta)
dias a contar da data do evento que configure as situações previstas nos itens (a) e (b) deste artigo,
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realizar uma oferta pública de aquisição da totalidade das ações de emissão da Companhia
pertencentes aos demais acionistas, observando-se o disposto na Lei das Sociedades por Ações, na
regulamentação expedida pela CVM, pela B3, e as regras estabelecidas neste Estatuto Social.
Parágrafo 1° - A OPA deverá ser: (i) dirigida indistintamente a todos os acionistas da
Companhia; (ii) efetivada em leilão a ser realizado na B3; (iii) lançada pelo preço determinado
de acordo com o previsto no parágrafo 2º abaixo; e (iv) paga à vista, em moeda corrente
nacional, contra a aquisição na OPA de ações de emissão da Companhia.
Parágrafo 2º - O preço de aquisição de cada ação de emissão da Companhia na OPA deverá
corresponder ao Valor Econômico apurado em laudo de avaliação preparado nos mesmos
moldes do laudo de avaliação referido nos parágrafos 1° e 2° do artigo 36 deste Estatuto Social.
Parágrafo 3º - Os acionistas titulares de, no mínimo, 10% (dez por cento) das ações de
emissão da Companhia, excetuadas neste cômputo as ações de titularidade do acionista
referido no caput deste artigo, poderão requerer aos administradores da Companhia que
convoquem Assembleia Especial para deliberar sobre a realização de nova avaliação da
Companhia para fins de revisão do preço da OPA, cujo laudo deverá ser preparado nos
mesmos moldes do laudo de avaliação referido nos parágrafos 1° e 2° do artigo 36 deste
Estatuto Social.
Parágrafo 4º - Na Assembleia Especial referida no parágrafo 3º acima poderão votar todos os
titulares de ações da Companhia, com exceção do acionista referido no caput deste artigo.
Parágrafo 5º - Caso a Assembleia Especial referida no parágrafo 3º acima delibere pela
realização de nova avaliação e o laudo de avaliação venha a apurar valor superior ao valor
inicial da OPA, poderá o acionista referido no caput deste artigo dela desistir, obrigando-se,
neste caso, a alienar o excesso de participação no prazo de 3 (três) meses contados da data
da mesma Assembleia Especial.
Parágrafo 6º - A realização da OPA mencionada no caput deste artigo 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 7º - A realização da OPA mencionada no caput deste artigo poderá ser dispensada
mediante voto favorável de acionistas reunidos em Assembleia Geral especialmente
convocada para este fim, observadas as seguintes regras: (i) a referida Assembleia Geral será
instalada, em primeira convocação, com a presença de acionistas representando mais da
metade do capital, e em segunda convocação com qualquer número de acionistas; (ii) a
dispensa de realização da OPA será considerada aprovada com o voto da maioria dos
acionistas presentes, seja em primeira ou segunda convocação; e (iii) não serão computadas
as ações detidas pelo acionista referido no caput deste artigo para fins do quórum de
deliberação, conforme item (ii) acima.
Parágrafo 8º - Na hipótese do acionista referido no caput deste artigo não cumprir com as
obrigações impostas por este artigo ou pela regulamentação aplicável, inclusive no que
concerne ao atendimento dos prazos máximos para a realização da OPA, o Conselho de
Administração da Companhia convocará Assembleia Geral Extraordinária, na qual o acionista
em questão não poderá votar, para deliberar a suspensão do exercício dos seus respectivos
direitos, conforme disposto no artigo 120 da Lei das Sociedades por Ações.
Parágrafo 10 - As obrigações constantes do artigo 254-A da Lei das Sociedades por Ações e
do artigo 32 deste Estatuto Social não excluem o cumprimento pelo acionista referido no caput
deste artigo das obrigações constantes deste artigo.
Parágrafo 11 - Para fins do cálculo do percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do total de
ações de emissão da Companhia descrito neste artigo, não serão computados os acréscimos
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involuntários de participação acionária resultantes de cancelamento de ações em tesouraria
ou de redução do capital social da Companhia com o cancelamento de ações.
Artigo 36 - Na OPA a ser feita pelo Acionista Controlador ou pela Companhia para o cancelamento
do registro de companhia aberta, o preço mínimo a ser ofertado deverá corresponder ao Valor
Econômico apurado em laudo de avaliação de que tratam os parágrafos 1° e 2° deste artigo 36,
respeitadas as normas legais e regulamentares aplicáveis.
Parágrafo 1° - O laudo de avaliação mencionado no caput deste artigo deverá ser elaborado
por instituição ou empresa especializada, com experiência comprovada e independência
quanto ao poder de decisão da Companhia, de seus administradores e Acionista(s)
Controlador(es), além de satisfazer os requisitos do parágrafo 1° do artigo 8° da Lei das
Sociedades por Ações, e conter a responsabilidade prevista no parágrafo 6° desse mesmo
artigo.
Parágrafo 2° - A escolha da instituição ou empresa especializada responsável pela
determinação do Valor Econômico da Companhia é de competência privativa da Assembleia
Geral.
Artigo 37 - Na hipótese de operação de reorganização societária que envolva a transferência da base
acionária da Companhia, a(s) sociedade(s) resultante(s) deverá(ão) pleitear o ingresso no Novo
Mercado no prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da data da Assembleia Geral que aprovou a
referida operação.
Parágrafo Único - Caso a operação de reorganização societária envolva sociedade resultante
que não pretenda pleitear o ingresso no Novo Mercado, a maioria dos titulares das Ações em
Circulação da Companhia presentes na Assembleia Geral deverão anuir com essa decisão.
Artigo 38 - A saída da Companhia do Novo Mercado em razão de descumprimento de obrigações
constantes do Regulamento do Novo Mercado estará condicionada à efetivação de OPA a ser
realizada com as mesmas características descritas no artigo 34 deste Estatuto Social.
Parágrafo Único - Na hipótese de não atingimento do percentual de que trata o caput do artigo
34 deste Estatuto Social, após a realização de OPA, as ações de emissão da Companhia ainda
serão negociadas pelo prazo de 6 (seis) meses no Novo Mercado, contados da realização do
leilão da OPA.
CAPÍTULO VII
DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO
Artigo 39 - O falecimento, falência, insolvência, declaração de incapacidade ou retirada de qualquer
dos acionistas não dissolverá a Companhia, que continuará com os demais acionistas.
Artigo 40 - A Companhia dissolver-se-á nos casos previstos em lei, competindo à Assembleia Geral,
quando for o caso, determinar o modo de liquidação e nomear o Conselho Fiscal e o liquidante que
deverão atuar no período da liquidação, fixando-lhes a remuneração.
CAPÍTULO VIII
RESOLUÇÃO DE DISPUTAS
Artigo 41 - A Companhia, seus acionistas, administradores e 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, e em especial, decorrentes das disposições contidas na Lei 6.385/76, na Lei das
Sociedades por Ações, nas normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central
do Brasil e pela CVM, neste estatuto social, bem como nas demais normas aplicáveis ao
funcionamento do mercado de valores mobiliários em geral, além daquelas constantes do
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Regulamento do Novo Mercado, dos demais regulamentos da B3 e do contrato de participação no
Novo Mercado.
CAPÍTULO IX
DISPOSIÇÕES GERAIS
Artigo 42 - Este Estatuto Social rege-se pela Lei das Sociedades por Ações. Os casos omissos neste
Estatuto Social serão resolvidos pela Assembleia Geral e regulados de acordo com o que preceitua
a Lei das Sociedades por Ações, respeitado o Regulamento do Novo Mercado.
Artigo 43 - A Companhia observará, no que aplicável, as regras de divulgação de informações
previstas na regulamentação da CVM e nas normas da B3, aplicáveis a companhias listadas em geral
e no segmento especial de listagem denominado Novo Mercado, em particular.
Artigo 44 - As disposições contidas nos artigos 1°, parágrafos 1°, 2° e 3°; 7°; 13, itens (ix) a (xi); 14,
parágrafo 1° (parte final) e parágrafo 2°; 15, parágrafos 1°, 2°, 3°, 4°; 19, itens (viii) e (ix) e parágrafos
1° e 2°; 20, caput (com relação ao Diretor de Relações com Investidores), e parágrafos 2° e 6°; 26,
parágrafo 3°; capítulos VI e VIII deste Estatuto Social, assim como a natureza de companhia aberta,
somente terão eficácia a partir da data de concessão do registro de companhia aberta da Companhia
pela CVM.

* * * * ** * * * *
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CÓPIA DA ATA REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DA ALAOF FIP REALIZADA EM
14 DE AGOSTO DE 2020, QUE APROVOU A ALIENAÇÃO DAS AÇÕES DE EMISSÃO DA
COMPANHIA E DE TITULARIDADE DA ALAOF FIP
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ALAOF BRASIL MIDIA HOLDINGS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM
PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CNPJ/ME nº 18.266.398/0001-78
ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS
REALIZADA EM 14 DE AGOSTO DE 2020

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 14 de agosto de 2020, às 10 horas, na sede social
da gestora do Fundo do ALAOF Brasil Mídia Holdings – Fundo de Investimento em
Participações Multiestratégia (“Fundo”), na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na
Rua Bandeira Paulista, nº 726, 19º andar, conjunto 191, Itaim Bibi, CEP 04.532-002

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação dispensada devido a participação
da totalidade dos membros do Comitê de Investimentos, nos termos do Artigo 16 do
regulamento do Fundo (“Regulamento”), de acordo com a lista de presença constante do
Anexo I à presente Ata.

3. COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: Sr. Emiliano Bochnia Machado;
Secretário(a): Sr. Andre Bhatia.

4. ORDEM DO DIA: Autorizar a alienação, seja total ou parcial, das ações detidas
pelo Fundo emitidas pela Triple Play Brasil Participações S.A., sociedade por ações, inscrita
no CNPJ/MF sob o número 18.266.398/0001-78, com sede na Cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo, à rua Bandeira Paulista, número 726, 19º andar, conjunto 191, Itaim Bibi, CEP
04.532-002 (“Companhia Investida”), no contexto da oferta pública inicial primária e
secundária de ações de emissão da Companhia Investida, a ser realizada no Brasil, nos termos
da Instrução CVM 400, com esforços de colocação das Ações no exterior (“Oferta”).

5. DELIBERAÇÕES: Os membros do Comitê de Investimentos aprovaram, por
unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, a alienação, seja total ou
parcial, das ações emitidas pela Companhia Investida detidas pelo Fundo no contexto da
Oferta.

Fica autorizada à gestora do Fundo tomar todas as medidas necessárias à
implementação da alienação ora aprovada e definir de todos os seus termos e condições,
podendo negociar, aprovar e celebrar todos os contratos, documentos e atos
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relacionados à alienação, incluindo escolher e contratar as instituições intermediárias para
realização da alienação, bem como representar a o Fundo perante a CVM, B3, agente
escriturador e quaisquer outros nos assuntos relacionados. Fica também autorizada à
gestora do Fundo a definição do preço por ação a ser alienada no contexto da Oferta. A
Administradora deverá receber as instruções de venda recebidas pela gestora do Fundo.

6.
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada para
lavratura da presente ata, a qual, depois de lida e aprovada. O presente Secretário irá
disponibilizar cópia da presente ata para a Administradora e para a totalidade dos membros
do Comitê de Investimentos, nos termos do Regulamento do Fundo.

São Paulo, 14 de agosto de 2020.

___________________________
Emiliano Bochnia Machado
Presidente

___________________________
Andre Bhatia
Secretário(a)
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ANEXO I
LISTA DE PRESENÇA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS
REALIZADA EM 14 DE AGOSTO DE 2020

MEMBRO DO
ASSINATURA
COMITÊ DE INVESTIMENTO
Emiliano Bochnia Machado
Andre Bhatia
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MINUTA DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA QUE
APROVARÁ O PREÇO POR AÇÃO DA OFERTA
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TRIPLE PLAY BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME nº 23.438.929/0001-00
NIRE 35.300.483.260
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM [·] DE [·] DE 2020

1

Data, hora e local: No dia [·] de [·] de 2020, às [·] horas, na sede social da Triple Play Brasil
Participações S.A. (“Companhia”), localizada na cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, na Rua Bandeira Paulista, nº 726, 19º andar, conjunto 191, Itaim Bibi, CEP 04532002.

2

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

3

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

4

Mesa: Presidente: [·]; Secretário: [·].

5

Ordem do dia: Apreciar e deliberar sobre as seguintes matérias: (i) a fixação e justificativa
do preço por ação ordinária de emissão da Companhia (“Ações”), no âmbito da oferta
pública de distribuição primária e secundária de Ações, compreendendo[, inicialmente,] a
distribuição primária de [·] novas Ações, a ser realizada no Brasil, nos termos da Instrução
da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) n°400, de 29 de dezembro de 2003, conforme
alterada (“Instrução CVM 400”) e demais normativos aplicáveis, e com esforços de
colocação das Units no exterior de acordo com isenções de registro sob o U.S. Securities
Act of 1933 (“Oferta”); (ii) o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do
seu capital autorizado, nos termos do caput do artigo 6º do estatuto social da Companhia,
mediante a emissão de Ações, com a exclusão do direito de preferência dos atuais
acionistas da Companhia na subscrição das Ações a serem emitidas no âmbito da Oferta,
nos termos do artigo 172, inciso I, da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme
alterada (“Lei das Sociedades por Ações”) e do artigo 6º, parágrafo 2º do estatuto social
da Companhia; (iii) a verificação da subscrição das Ações, bem como a homologação do
aumento de capital social da Companhia, no âmbito da Oferta; (iv) a determinação da forma
de subscrição e integralização das Ações; (v) a ratificação dos atos que a Diretoria já tenha
praticado, única e exclusivamente, com vistas à realização da Oferta; (vi) a autorização para
que a Diretoria da Companhia tome todas as providências e pratique todos os atos
necessários à realização da Oferta; e (vii) a aprovação, ad referendum da próxima
assembleia geral da Companhia, da reforma do caput do artigo 5º do estatuto social da
Companhia.

6

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

aprovar a fixação do preço de emissão de R$[·] por Ação objeto da Oferta (“Preço
por Ação”). O Preço por Ação foi fixado com base no resultado do procedimento de
coleta de intenções de investimento (“Procedimento de Bookbuilding”) realizado
junto a investidores institucionais pelo Banco Itaú BBA S.A., pelo Bank of America
Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A., pelo Banco Bradesco BBI S.A. e pela UBS Brasil
Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., no Brasil, e pelo Itau BBA
USA Securities, Inc., pelo BofA Securities, Inc., pelo Bradesco Securities, Inc. e pela
UBS Securities, LLC, no exterior, conforme previsto no artigo 23, parágrafo 1º, e no
artigo 44 da Instrução CVM 400. A escolha do critério de determinação do Preço por
Ação é justificada na medida em que o preço de mercado das Ações subscritas foi
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aferido de acordo com a realização do Procedimento de Bookbuilding, o qual reflete
o valor pelo qual os Investidores Institucionais apresentaram suas intenções de
investimento no contexto da Oferta e, portanto, não haverá diluição injustificada dos
atuais acionistas da Companhia, nos termos do artigo 170, parágrafo 1º, inciso III,
da Lei das Sociedades por Ações.
(ii)

aprovar o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do seu capital
autorizado, no montante de R$[·], o qual passará de R$[·] para R$[·], mediante a
emissão de [·] Ações no âmbito da Oferta, passando o capital social da Companhia
de [·] ações ordinárias, com a exclusão do direito de preferência dos atuais
acionistas da Companhia na subscrição das Ações, em conformidade com o
disposto no artigo 172, inciso I, da Lei das Sociedades por Ações, e nos termos do
artigo 6º, parágrafo 2º, do estatuto social da Companhia.

(iii)

aprovar a verificação pelo Conselho de Administração da subscrição de [·] Ações e
a consequente homologação do aumento de capital social da Companhia, em razão
da deliberação tomada nos itens (i) e (ii) acima, no montante de R$[·], mediante a
emissão de [·] ([·]) novas Ações.

(iv)

aprovar que aos titulares das Ações objeto da Oferta os mesmos direitos, vantagens
e restrições conferidos aos titulares de ações ordinárias de emissão da Companhia,
nos termos previstos em seu estatuto social, na Lei das Sociedades por Ações e no
Regulamento do Novo Mercado, conforme vigentes nesta data, dentre os quais se
destacam os seguintes: (a) direito de voto nas deliberações das assembleias gerais
de acionistas da Companhia, sendo que cada Ação corresponderá a um voto; (b)
direito ao dividendo mínimo obrigatório, em cada exercício social, não inferior a 15%
do lucro líquido ajustado nos termos do artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações
e do artigo 29 do estatuto da Companhia; (c) direito ao recebimento integral de
dividendos e demais proventos de qualquer natureza que a Companhia vier a
declarar a partir da data de disponibilização do Anúncio de Início; (d) direito de
alienação, nas mesmas condições asseguradas ao acionista controlador alienante,
em 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
(tag along), observadas as condições e os prazos previstos nas disposições legais
e regulamentares aplicáveis; (e) direito de alienação em oferta pública de
cancelamento de registro de emissor de valores mobiliários ou de cancelamento de
listagem das ações ordinárias de emissão da Companhia no Novo Mercado, por
valor justo, ao menos igual ao valor de avaliação da Companhia apurado de acordo
com os critérios estabelecidos no artigo 4º, parágrafo 4º, da Lei das Sociedades por
Ações, bem como nos critérios aceitos pela CVM; (f) no caso de liquidação da
Companhia, direito de participar no acervo líquido da Companhia, na forma prevista
na Lei das Sociedades por Ações, na proporção da sua participação no capital
social; e (g) direito de retirada dos acionistas que dissentirem de certas deliberações
tomadas em assembleia geral, mediante reembolso do valor de suas ações com
base no seu valor patrimonial, observado o disposto na Lei das Sociedades por
Ações.

(v)

aprovar que as Ações deverão ser subscritas e integralizadas à vista, em moeda
corrente nacional, em recursos imediatamente disponíveis, e conferirão aos seus
titulares os mesmos direitos, vantagens e restrições conferidos aos titulares Ações,
nos termos previstos no estatuto social da Companhia, na Lei das Sociedades por
Ações e no Regulamento do Novo Mercado da B3, conforme vigentes.

(vi)

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

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

(viii)

face ao aumento de capital objeto das deliberações acima, aprovar, ad referendum
da próxima assembleia geral da Companhia, a reforma do caput do artigo 5º do seu
estatuto social, para refletir o aumento do capital social da Companhia que passará
a vigorar com a seguinte redação:
Artigo 5° - O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R$[ ·]
([·]), dividido em [·] ([·]) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.

7

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

8

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

9

Assinaturas: Mesa: Gilbert Victor Minionis Delia (Presidente); e Marcus Vinicius Varotti
(Secretário). Conselheiros presentes: Andre Bhatia, Emiliano Bochnia Machado, Rodrigo
Galvão, Gilbert Victor Minionis Delia, Juan Carlos Urdaneta e Leonardo Porciúncula Gomes
Pereira.
(confere com o original lavrado em livro próprio)
São Paulo, [·] de [·] de 2020.

____________________________________

[·]
Secretário

3

159

(Esta página foi intencionalmente deixada em branco)

160

DECLARAÇÃO DA COMPANHIA NOS TERMOS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM 400

161

(Esta página foi intencionalmente deixada em branco)

162

163

164

DECLARAÇÃO DOS ACIONISTAS VENDEDORES NOS TERMOS DO ARTIGO 56 DA
INSTRUÇÃO CVM 400

165

(Esta página foi intencionalmente deixada em branco)

166

DECLARAÇÃO
PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM Nº 400
ALAOF

BRASIL

MÍDIA

HOLDINGS

-

FUNDO

DE

INVESTIMENTO

EM

PARTICIPAÇÕES

MULTIESTRATÉGIA, fundo de investimento em participações constituído sob a forma de condomínio
fechado, cuja atual versão do regulamento encontra-se registrada no 8º Ofício de Registro de Títulos e
Documentos da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, sob o nº. 1.440.665, e averbada à margem
do registro principal de nº. 1.317.091, com sede na cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, na Rua
Ferreira de Araújo, 221, 1º Andar (parte), Pinheiros, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 18.266.398/0001-78
(“Ofertante”), no âmbito da oferta pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias,
nominativas, escriturais, sem valor nominal, todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames
(“Ações”) de emissão da TRIPLE PLAY BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A., companhia aberta, com sede na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Bandeira Paulista, nº 726, 19º andar, conjunto 191,
Itaim Bibi, CEP 04532-002, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 23.498.929/0001-00, neste ato representada nos
termos de seu estatuto social (“Companhia”), a ser realizada na República Federativa do Brasil, em
mercado de balcão não organizado, com esforços de colocação das Ações no exterior (“Oferta”), sob a
coordenação do BANCO ITAÚ BBA S.A. (“Coordenador Líder”), o BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH
BANCO MÚLTIPLO S.A. (“Bank of America”), o BANCO BRADESCO BBI S.A. (“Bradesco BBI”) e a UBS
BRASIL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (“UBS” e, em conjunto
com o Coordenador Líder, o Bank of America e o Bradesco BBI, os “Coordenadores da Oferta”), cujo pedido
de registro está sob análise dessa D. Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), vem, pela presente, nos
termos do artigo 56 da Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada
(“Instrução CVM 400”), declarar que:
CONSIDERANDO QUE:
(A)

a Companhia, o Ofertante 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 maio de 2020, a qual prosseguirá até a divulgação do “Prospecto
Definitivo da Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias de
Emissão da Triple Play Brasil Participações S.A.” (“Prospecto Definitivo”);

(C)

por solicitação dos Coordenadores da Oferta, a Companhia contratou seus 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 Ordinárias de
Emissão da Triple Play Brasil Participações S.A.” (“Prospecto Preliminar”) e ao Prospecto
Definitivo, incluindo seus respectivos anexos;

(D)

a Companhia e o Ofertante disponibilizaram os documentos que estes consideraram relevantes
para a Oferta;

(E)

além dos documentos referidos no item (D) acima, foram solicitados pelos Coordenadores da
Oferta documentos e informações adicionais relativos à Companhia e o Ofertante, os quais a
Companhia e o Ofertante, respectivamente, confirmam ter disponibilizado;
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(F)

conforme informações prestadas pela Companhia e pelo Ofertante, a Companhia e o Ofertante
confirmaram ter disponibilizado para análise dos Coordenadores da Oferta e de seus assessores
legais, todos os documentos e prestado todas as informações consideradas relevantes sobre os
negócios da Companhia, com o fim de permitir aos investidores uma tomada de decisão
fundamentada sobre a Oferta; e

(G)

a Companhia e o Ofertante, em conjunto com os Coordenadores da Oferta, participaram da
elaboração do Prospecto Preliminar e participarão da elaboração do Prospecto Definitivo,
diretamente e por meio de seus respectivos assessores legais.

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

é, nesta data e será na data de liquidação da Oferta, responsável pela veracidade, consistência,
qualidade e suficiência das informações por ele prestadas por ocasião do registro e fornecidas no
mercado no âmbito da Oferta;

(ii)

(a) as informações por ela prestadas no Prospecto Preliminar e no Prospecto Definitivo, incluindo
seus respectivos anexos e documentos a eles incorporados por referência, nas datas de suas
respectivas publicações, por ocasião do registro e fornecidas no mercado no âmbito da Oferta,
são e serão (conforme o caso) verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, permitindo aos
investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta; e (b) as informações
fornecidas ao mercado durante todo o prazo da Oferta, inclusive aquelas eventuais ou periódicas
referentes à obtenção do registro de companhia aberta 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;

(iii)

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

(iv)

o Prospecto Preliminar contém e o Prospecto Definitivo conterá, nas datas de suas respectivas
publicações, as informações relevantes necessárias ao conhecimento pelos investidores da
Oferta, das Ações a serem ofertadas, da Companhia, suas atividades, situação econômicofinanceira, dos riscos inerentes à sua atividade e quaisquer outras informações relevantes.

18 de setembro de 2020.
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DECLARAÇÃO
PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM Nº 400
GILBERT MINIONIS, venezuelano, casado em regime de comunhão total de bens, engenheiro químico,
portador da cédula de identidade RNE n.º G235358-V (DELEMIG/SP), inscrito no CPF/ME sob o n.º
622.007.693-18, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Bandeira
Paulista, nº 726, 19º andar, conjunto 191, Itaim Bibi, CEP 04532-002 (“Ofertante”), no âmbito da oferta
pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias, nominativas, escriturais, sem valor
nominal, todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames (“Ações”) de emissão da TRIPLE
PLAY BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A., companhia aberta, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, na Rua Bandeira Paulista, nº 726, 19º andar, conjunto 191, Itaim Bibi, CEP 04532-002, inscrita
no CNPJ/ME sob o nº 23.498.929/0001-00 (“Companhia”), a ser realizada na República Federativa do
Brasil, em mercado de balcão não organizado, com esforços de colocação das Ações no exterior (“Oferta”),
sob a coordenação do BANCO ITAÚ BBA S.A. (“Coordenador Líder”), o BANK OF AMERICA MERRILL
LYNCH BANCO MÚLTIPLO S.A. (“Bank of America”), o BANCO BRADESCO BBI S.A. (“Bradesco BBI”)
e a UBS BRASIL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (“UBS” e, em
conjunto com o Coordenador Líder, o Bank of America e o Bradesco BBI, os “Coordenadores da Oferta”),
cujo pedido de registro está sob análise dessa D. Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), vem, pela
presente, nos termos do artigo 56 da Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme
alterada (“Instrução CVM 400”), declarar que:
CONSIDERANDO QUE:
(A)

a Companhia, o Ofertante 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 maio de 2020, a qual prosseguirá até a divulgação do “Prospecto
Definitivo da Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias de
Emissão da Triple Play Brasil Participações S.A.” (“Prospecto Definitivo”);

(C)

por solicitação dos Coordenadores da Oferta, a Companhia contratou seus 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 Ordinárias de
Emissão da Triple Play Brasil Participações S.A.” (“Prospecto Preliminar”) e ao Prospecto
Definitivo, incluindo seus respectivos anexos;

(D)

a Companhia e o Ofertante disponibilizaram os documentos que estes consideraram relevantes
para a Oferta;

(E)

além dos documentos referidos no item (D) acima, foram solicitados pelos Coordenadores da
Oferta documentos e informações adicionais relativos à Companhia e o Ofertante, os quais a
Companhia e o Ofertante, respectivamente, confirmam ter disponibilizado;
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(F)

conforme informações prestadas pela Companhia e pelo Ofertante, a Companhia e o Ofertante
confirmaram ter disponibilizado para análise dos Coordenadores da Oferta e de seus assessores
legais, todos os documentos e prestado todas as informações consideradas relevantes sobre os
negócios da Companhia, com o fim de permitir aos investidores uma tomada de decisão
fundamentada sobre a Oferta; e

(G)

a Companhia e o Ofertante, em conjunto com os Coordenadores da Oferta, participaram da
elaboração do Prospecto Preliminar e participarão da elaboração do Prospecto Definitivo,
diretamente e por meio de seus respectivos assessores legais.

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

é, nesta data e será na data de liquidação da Oferta, responsável pela veracidade, consistência,
qualidade e suficiência das informações por ele prestadas por ocasião do registro e fornecidas no
mercado no âmbito da Oferta;

(ii)

(a) as informações por ela prestadas no Prospecto Preliminar e no Prospecto Definitivo, incluindo
seus respectivos anexos e documentos a eles incorporados por referência, nas datas de suas
respectivas publicações, por ocasião do registro e fornecidas no mercado no âmbito da Oferta,
são e serão (conforme o caso) verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, permitindo aos
investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta; e (b) as informações
fornecidas ao mercado durante todo o prazo da Oferta, inclusive aquelas eventuais ou periódicas
referentes à obtenção do registro de companhia aberta 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;

(iii)

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

(iv)

o Prospecto Preliminar contém e o Prospecto Definitivo conterá, nas datas de suas respectivas
publicações, as informações relevantes necessárias ao conhecimento pelos investidores da
Oferta, das Ações a serem ofertadas, da Companhia, suas atividades, situação econômicofinanceira, dos riscos inerentes à sua atividade e quaisquer outras informações relevantes.

de 2020.
18 de setembro de
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DECLARAÇÃO DO COORDENADOR LÍDER
PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO DA CVM Nº 400

O BANCO ITAÚ BBA S.A., instituição financeira com escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima,
3.500, 1º, 2º, 3º (parte), 4º e 5º andares, Itaim Bibi, CEP 04538-132, cidade de São Paulo, estado de
São Paulo, inscrita no 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 pública primária e secundária de ações ordinárias, nominativas,
escriturais, sem valor nominal, todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, de
emissão

da TRIPLE PLAY BRASIL PARTICIPAÇÕES

S.A. (“Ações” e “Companhia”,

respectivamente), identificados no Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição Primária e
Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Triple Play Brasil Participações S.A. (“Prospecto
Preliminar”), a ser realizada no Brasil, com esforços de colocação das Ações no exterior (“Oferta”),
nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 400, de 29 de dezembro de 2003,
conforme alterada (“Instrução CVM 400”), apresentar a declaração de que trata o artigo 56 da
Instrução CVM 400.
CONSIDERANDO QUE:

(a)

a Companhia, o Ofertante e o Coordenador Líder, em conjunto com o Bank of America Merrill
Lynch Banco Múltiplo S.A. (“Bank of America”), o Banco Bradesco BBI S.A. (“Bradesco BBI”)
e a UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“UBS” e, em conjunto
com o Coordenador Líder, o Bank of America e o Bradesco BBI, os “Coordenadores da
Oferta”), constituíram seus respectivos assessores legais para auxiliá-los na implementação
da Oferta;

(b)

para realização da Oferta, está sendo efetuada auditoria jurídica na Companhia e em suas
subsidiárias, iniciada em 07 de agosto de 2020 (“Auditoria”), a qual prosseguirá até a
divulgação do Prospecto Definitivo da Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária
de Ações Ordinárias de Emissão da Triple Play Brasil Participações S.A. (“Prospecto
Definitivo”);

(c)

por solicitação dos Coordenadores da Oferta, a Companhia contratou a KPMG Auditores
Independentes para aplicação de procedimentos previamente acordados, em conformidade
com a Norma Brasileira de Contabilidade - CTA 23 emitida pelo Conselho Federal de
Contabilidade - CFC, de 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 Triple Play Brasil Participações S.A.” (“Prospecto Preliminar”) e
ao Prospecto Definitivo, incluindo seus respectivos anexos, de modo a verificar a
consistência de determinadas informações contábeis e financeiras, incluídas ou
incorporadas por referência, com as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da
Companhia, para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, e das
informações trimestrais, individuais e consolidadas, da Companhia referentes aos períodos
de três e de seis meses findos em 31 de março de 2020 e 30 de junho de 2020,
respectivamente;
(d)

foram disponibilizados pela Companhia e pelo Ofertante os documentos que a Companhia
e o Ofertante consideraram relevantes para a Oferta;

(e)

além dos documentos referidos no item (d) acima, foram solicitados pelos Coordenadores da
Oferta documentos e informações adicionais relativos à Companhia e ao Ofertante, os quais
a Companhia e o Ofertante confirmam ter disponibilizado;

(f)

a Companhia e o Ofertante confirmam ter disponibilizado para análise dos Coordenadores da
Oferta 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 dos Coordenadores da Oferta e de seus assessores
legais, como o fim de permitir aos investidores uma tomada de decisão fundamentada sobre
a Oferta; e

(g)

a Companhia e o Ofertante, em conjunto com os Coordenadores da Oferta, participaram da
elaboração do Prospecto Preliminar e participarão da elaboração do Prospecto Definitivo,
diretamente e por meio de seus respectivos assessores legais.

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

i.

tomou todas as cautelas e agiu com elevados padrões de diligência, respondendo pela falta
de diligência ou omissão, para assegurar que (a) as informações prestadas pela Companhia
e pelo Ofertante no Prospecto Preliminar e no Prospecto Definitivo, incluindo seus respectivos
anexos e documentos a ele incorporados por referência, 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 da atualização do registro da Companhia e/ou que
integram o Prospecto Preliminar e/ou que venham a integrar o Prospecto Definitivo, nas
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datas de suas respectivas publicações, são 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, atualmente em vigor; 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 informações
relativas às atividades da Companhia, situação econômico-financeira, dos riscos inerentes
à sua atividade e quaisquer outras informações relevantes.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.

BANCO ITAÚ BBA S.A.

Nome: Roderick Greenlees

Nome: Cassio Gouveia

Cargo: Managing Director

Cargo: Managing Director
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Triple Play Brasil Participações S.A.
Relatório da Administração 2019
A Triple Play Brasil Participações S.A., constituída em 8 de outubro de 2015, iniciou
seus investimentos em empresas no setor de serviços de internet banda larga,
televisão paga e telefonia com a aquisição de Cabo Serviços de Telecomunicações
Ltda. (“Cabo Telecom”), sediada no Rio Grande do Norte e Videomar Rede Nordeste
S.A. (“Multiplay”) sediada no Ceará. Ambas empresas de destaque local, possuíam
uma carteira de clientes de aproximadamente 92 mil assinantes em Natal, e 55 mil
em Fortaleza, respectivamente.
Em 2017 e 2018 a Companhia continuou sua estratégia de investimentos e
crescimento da sua rede, com expansões principalmente na infraestrutura de fibra
(“FTTH”). Em 2018, a Companhia lançou uma operação regional no sudeste do
Brasil, adquirindo pequenos provedores de internet locais. Em janeiro de 2018 foi
adquirida a Direta, com base em Guaxupé, Minas Gerais aproximadamente 7 mil
assinantes), em junho a Alegra, em São João da Boa Vista, São Paulo
(aproximadamente 5,5 mil assinantes) e em novembro o grupo Conexão em Mococa,
São Paulo (aproximadamente 22 mil assinantes), consolidando as operações no
Sudeste de São Paulo e Minas Gerais. Em outubro de 2018, a Companhia também
concluiu a aquisição de um provedor na Grande Fortaleza (Tecnet Provedora de
Acesso as Redes de Comunicação) com 18 mil assinantes.
Em 2019, a Companhia fechou o ano contando com uma base de clientes consolidada
de 284 mil assinantes, em dois grandes clusters, Nordeste (Ceará, Rio Grande do
Norte e Paraíba) e no Sudeste (Minhas Gerais e São Paulo).
A estrutura societária atual da Companhia está apresentada abaixo:
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Durante o período desafiador dos últimos anos, enquanto as grandes companhias do
setor mantiveram uma postura defensiva, de baixo investimento, a Triple Play estava
focada em melhorar suas redes e processos, implantando e expandindo a tecnologia
mais avançada e eficiente disponível. Esse foco nos proporcionou uma liderança de
quatro anos em FTTH (fiber to the home), e nos permitiu entregar velocidades de
banda larga inatingíveis por qualquer outra operadora nas nossas regiões de atuação
a um custo operacional muito competitivo. Nosso esforço nos trouxe grandes
benefícios de marketing, onde clientes potenciais nos contatavam, solicitando
atendimento para as áreas onde residiam. Isso traduziu em sucesso em expansões
novas áreas, com taxas de penetração ultrapassando 30%, resultando em taxas
anuais de retorno sobre esses investimentos de mais de 35%.
Em 2019, quando comparado com o ano de 2018, a Companhia teve um crescimento
de 15% na base de clientes, e incremento de 19% na sua receita liquida. Se
considerarmos os últimos três anos, a Companhia teve um crescimento de 69% da
sua base de clientes e um incremento de 35% no faturamento.
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Um dos principais objetivos da Triple Play tem sido melhorar a qualidade de vida
das pessoas nas regiões onde operamos, entregando banda larga de alta qualidade,
televisão por assinatura e telefonia às áreas menos privilegiadas na região nordeste
e interior do sudeste do Brasil, a um preço justo e diferenciando-nos pela qualidade
e no serviço ao cliente.
A Companhia conta com uma rede de 7.000 km de extensão, sendo que todos os
investimentos em rede desde 2015 foram realizados em fibra ótica. No ano de 2019
a Companhia aumentou sua rede de fibra ótica em 700 km.
A principal missão da Companhia é fornecer as melhores soluções em
telecomunicação, através da excelência em atendimento e a alta tecnologia, de forma
inovadora e sustentável.
Nossos principais valores:
-

Paixão por pessoas,
Foco no cliente,
Resultado e criação de valor,
Agilidade,

- Inovação,
- Respeito,
- Credibilidade.

Cenário Econômico no Brasil em 2019
O ano de 2019 foi marcado pela retomada da confiança da economia no Brasil, porém
de forma lenta, com desemprego ainda em níveis elevados, contribuindo para a
manutenção da inflação em patamares controlados e permitindo que o COPOM
reduzisse a Selic, encerrando a 5,79%.
O PIB (Produto Interno Bruto) cresceu 1,1% (1,3% em 2018), e a inflação oficial,
medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), encerrou o ano
em 4,31%, superior aos 3,75% em 2018.
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Apesar da maior confiança na economia, decorrente de um governo com diretrizes
mais liberais, com agenda de aprovação para reformas importantes, como foi a da
previdência e projeto para tributária, o Brasil ainda vive uma crise política que
dificulta uma aceleração substancialmente do crescimento econômico
O segmento de Telecom no Brasil vem atravessando um momento de transformação,
com a formação de provedores de banda larga pequenos e médios, os quais vêm
crescendo de forma acelerada e ganhando participação de mercado.
Mais
recentemente, foi observado o início de processo de consolidação de desses
provedores junto a empresas maiores e fundos “consolidadores”, criando clusters
regionais mais robustos para concorrência
Dentre os serviços ofertados por empresas de Telecom, o destaque está para a banda
larga fixa (SCM), que vem expandindo de forma exponencial, apresentando um
crescimento médio de 13,4% ao ano, entre 2007 e 2019, conforme dados da Anatel.
Já os serviços de Telefonia Fixa e TV por Assinatura, vem apresentado queda de
linhas em uso e assinantes, acompanhando a tendência que o mercado de Telecom
está vivendo a nível global.
Perfil da Empresa e estratégia de negócio e expansão
Nos os últimos quatro anos, o mercado tem sofrido uma grande transformação no
perfil de consumo dos produtos. A demanda pelo produto de televisão por
assinatura tradicional vem apresentado forte queda, uma vez que a maneira de
assistir vídeo está trocando rapidamente para o streaming, onde os assinantes
assistem televisão e vídeos via internet (on demand), através de diferentes
dispositivos.
Esse cenário está requerendo velocidades de internet cada vez mais altas e com
maior qualidade. Como resultado, a televisão por assinatura passou a ser um
serviço secundário, e o serviço de banda larga se transformou em uma necessidade
de consumo.
De certa forma, a Companhia teve um papel importante nessa transformação do
mercado pois, há muito tempo, definimos a banda larga de alta qualidade como
nosso foco estratégico.
A Triple Play está focada em dar a melhor experiência a seus clientes, permitindo que
ele possa decidir como prefere ver os conteúdos. O valor agregado da Companhia é
de oferecer ao assinante a melhor opção, com um serviço de atenção diferenciado e
com tecnologia de vanguarda. Assim, o modelo de negócios vira sustentável no longo
prazo, permitindo ser competitivo num mercado com pequenos e grandes
operadoras.
Nosso sucesso nessa estratégia pode ser atribuído a nossa excelente rede, inovação
de produtos e excelência em serviço ao cliente. Isso resultou em um alto nível de
fidelidade dos nossos clientes.
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Fatores de Crescimento
Nossa estratégia de crescimento é baseada em quatro fatores:

x

Expansão Orgânica: a) objetivamente desenvolvendo priorizando novas áreas
para expansão da rede com tecnologia avançada de fibra e FTTH; b) upgrade das
redes com tecnologias mais antigas para FTTH.

x

Desenvolvimento de Clusters: Buscamos usar a tecnologia IP para entregar
serviços de longas distâncias a um custo mais competitivo a pequenas e médias
cidades

x

Foco no Mercado Corporativo: Embora nossas empresas sempre serviram o
mercado corporativo, esse mercado até recentemente não teve grande foco
estratégico. Em 2018 criamos a Unidade de Negócios Corporativos com uma equipe
dedicada, o que nos proporcionou o foco adequado para desenvolver esse
segmento com soluções e produtos diferenciados. Em 2019 este segmento
representou 9% do faturamento total da Companhia.

x

Fusões e Aquisições: Durante nossos quatro anos de operação, concluímos seis
aquisições, três das quais nos permitiram acelerar nossa operação no interior dos
estados de São Paulo e Minas Gerais. Com o nosso conhecimento de mercado e
know-how operacional temos sido capazes de identificar, executar e incorporar
companhias adquiridas, extraindo um alto nível de sinergias e proporcionando aos
colaboradores dessas companhias oportunidade de crescimento profissional.
Continuaremos a procura de aquisições como uma de nossas estratégias de
expansão pois reduz o risco de entrada em novos mercados, e acelera nosso ritmo
de crescimento e resultados. Como resultado de nossas recentes aquisições,
conseguimos desenvolver uma reputação no setor como compradores sérios,
muitas vezes sendo contatados diretamente por companhias com interesse em
explorar uma transação.
Desempenho Operacional
A Companhia encerrou 2019 com uma base de 284 mil assinantes, operando em 5
estados brasileiros, sendo eles São Paulo, Minas Gerais, Ceará, Rio Grande do Norte
e Paraíba, atendendo dentro destes Estados um total de 23 cidades, sendo 24% desta
base com serviços de TV por assinatura e telefonia Fixa e 98% com serviço de
internet Banda Larga.
A mudança do consumidor no mercado e o crescimento da demanda por banda larga,
reflete o desempenho em nossos produtos:
Banda Larga
Há seis anos a Companhia está entre as empresas do setor que entrega melhor
qualidade de internet, conforme dados da Anatel. Para manter o crescimento e a
qualidade, a Companhia continua investindo em tecnologia e expansão, tendo em
2019 um investimento de CAPEX de 37% do seu faturamento líquido, chegando a
mais de 7.000 Km de rede e um potencial em atendimento de mais de 852 mil
residências.
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O crescimento de assinantes de banda larga em 2019 foi de 16% vs. 2018 e 63%
vs. 2017.

QuantidadedeAssinantesdeBandaLarga('000)
276,9
238,2
169,7

Dez/17

Dez/18

Dez/19

A Companhia teve no ano de 2019 um crescimento na receita liquida de 40% e uma
melhora na sua margem de contribuição de 3% vs. 2018, reflexo da gestão
estratégica que a Companhia tem implementado nos últimos anos, investindo em
infraestrutura e na qualidade do seu atendimento e manutenção de assinantes.

ReceitaLiquidadeDados (R$M)
224,5
160,1

2018

2019
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TV por Assinatura
A Companhia, em linha com o segmento de telecomunicação, vem observando uma
redução de assinantes no produto de TV por assinatura. A Triple Play apresentou em
2019 uma redução de 12% no número de assinantes de TV em relação a 2018. O
mercado de TV por assinatura no Brasil caiu 10%. Esse nível de redução foi dentro
do previsto e consistente com a estratégia da Companhia de focar na internet de
banda larga.

QuantidadedeAssinantesdeTVporAssinatura('000)
76,0

66,8

Dez/18

Dez/19

Apesar da redução, o serviço de TV por assinatura
aproximadamente 26% do faturamento total de 2019.

ainda

representa

ReceitaLiquidadeTVporAssinatura (R$M)
90,0

81,3

2018

2019
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Telefonia
O serviço de telefonia, o qual representou 3% da receita total da Companhia em
2019, teve uma redução de 8% de números de assinantes vs. 2018, resultando uma
redução de 19% do seu faturamento em relação a 2018.

QuantidadedeAssinantesdeTelefonía('000)
71,7

65,9

Dez/18

Dez/19

ReceitaLiquidadeTelefonía (R$M)
12,9
10,4

2018

2019
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Desempenho Financeiro
Receita Operacional Liquida
2019

2018

Vs. 2018

100,0
276,0
12,9
1,4
3,9
394,2

109,5
197,3
16,0
1,6
7,4
331,9

-8,7%
39,9%
-19,8%
-11,9%
-47,4%
18,8%

(-) Impostos sobre serviços
(-) Outras deduções

(74,0)
(1,7)

(62,4)
(1,4)

18,5%
16,6%

Receita operacional líquida

318,5

268,0

18,8%

(R$ milhões)

Receita bruta de serviços
Receita bruta de serviços
Receita bruta de serviços
Receita bruta de serviços
Receita outros serviços
Receita Bruta

de vídeo
de dados
voz STFC
voz SCM

A Companhia teve uma Receita Liquida consolidada em 2019 de R$ 318,5 milhões,
um aumento de 18,8% em relação ao exercício de 2018.
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Custos e despesas operacionais
(R$ milhões)

Custo dos serviços vendidos
Despesas com vendas
Despesas Gerais e Administrativas
Outras receitas e despesas líquidas
Custos e Despesas Operacionais Totais

2019

2018

Vs. 2018

171,5
15,8
99,0
(7,4)

161,8
13,3
71,0
0,1

6,0%
18,3%
39,5%
-

278,9

246,2

13,3%

O total de custos dos serviços prestados apresentou crescimento de 6,0% em relação
ao ano anterior. A redução dos custos de interconexão, junto com a redução de outros
custos operacionais, somada a mudança do mix da receita, permitiu que a Companhia
elevasse sua margem bruta em 6,5%, passando de 39,6% em 2018 para 46,1% em
2019.
As despesas comerciais, que incluem as vendas e ações de marketing, tiveram um
aumento em 2019 de 18,3% quando comparado com 2018, decorrente
principalmente do aumento das ações com propaganda e publicidade.
Mesmo com o crescimento da base (e consequentemente do faturamento), a
Companhia manteve uma boa política de cobrança junto a seus clientes, mantendo
a taxa estimada de títulos incobráveis em índices próximos a 2,1% da receita liquida
em 2019, apresentando um decréscimo de 0,2%, em relação ao ano de 2018 que foi
2,3%.
As despesas gerais e administrativas tiveram um aumento de 39,5% em relação ao
exercício de 2018. O aumento deve-se, principalmente as despesas incorporadas das
Companhias adquiridas nos últimos meses do ano de 2018, despesas vinculadas as
aquisições de controladas que representou um aumento de R$ 8,1 milhões, despesas
com amortização e depreciação representou aumento de R$ 5,5 milhões, as despesas
com depreciação de arrendamentos, um aumento de R$ 2,2 milhões decorrente do
reconhecimento dos arrendamentos, conforme orientado pela aplicação IFRS 16 (CPC
R2), e aumento de despesas com pessoal de 27,4% em relação a 2018.

Resultado operativo e Lucro Liquido
(R$ milhões)

Resultado antes das receitas (despesas)
financeiras líquidas e impostos
Receitas Financeiras
Despesas Financeiras
Imposto de renda e contribuição social
Lucro Liquido

2019

2018

Vs. 2018

39,6

21,8

81,5%

7,7
(33,0)
(5,7)

11,4
(18,2)
0,4

-32,5%
81,9%
-

8,5

15,4

-44,8%
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O resultado antes das receitas e despesas financeiras líquidas e impostos foi de R$
39,6 milhões em 2019, aumento de 81,5% versus os R$ 21,8 milhões de 2018.
O lucro líquido em 2019 foi de R$ 8,5 milhões versus R$ 15,4 milhões em 2018. O
principal impacto foi o aumento das despesas com juros e atualizações monetárias
dos saldos de preço das aquisições, junto com aumento do imposto de renda e
contribuição social.
Fluxo de Caixa e investimentos
A Companhia encerrou dezembro de 2019 com caixa de R$ 25,3 milhões versus R$
7,3 milhões em 31/12/2018.
Durante o 2019, a Companhia gerou R$ 113,3 milhões de caixa operacional,
desconsiderando os pagamentos de juros, versus R$ 99,2 milhões em 2018, um
aumento de 14,2%. A Companhia captou R$ 98 milhões em empréstimos, junto ao
Banco Interamericano de Desenvolvimento é Banco (BID) e o Banco Itaú.
Governança Corporativa
A Companhia mantém um alto nível de governança, e tem seus fundamentos
pautados nas suas normativas internas, que se encontram em linha com seu estatuto
social e os princípios de transparência, ética, respeito as pessoas e colaboradores, e
geração de valor.
Recursos Humanos
Um dos principais valores da Companhia é a Paixão por Pessoas, acreditando que o
sucesso dos negócios está diretamente ligado a pessoas, e despertando o seu orgulho
de pertencer. Tendo o valor Paixão por Pessoas, como fundamental, a Triple Play,
que conta em 2019 com aproximadamente 1.400 colaboradores, modela sua forma
de contratar com o intuito de atrair profissionais sintonizados com os valores e cultura
da Companhia, através de uma avaliação integral, envolvendo conhecimento,
habilidades e atitudes. Além disso, criamos instrumentos que contribuem para a
fixação, atração e motivação dos funcionários, de forma que devolvam não só a
capacidade operacional, mas, principalmente, seus potenciais, necessários ao
alcance das metas organizacionais estabelecidas, através de uma política de
remuneração e benefícios, que são constantemente revisados e em linha com as
melhores práticas de mercado. Reflexo desta política, a Companhia teve um turnover
de 2,65% em 2019, uma redução de 1,09 p.p. se comparado com o turnover de
3,74% em 2018.
Relação com os auditores externos
Em atendimento à Instrução CVM nº 381, de 14 de janeiro de 2003, e ao Ofício
Circular CVM/SNC/SEP nº 01/2007, a Companhia não contratou qualquer outro
serviço que não seja a auditoria externa, junto ao auditor independente KPMG
Auditores Independentes, que possam comprometer sua independência. A
Companhia adota como princípio o 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.
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Ed. BS Design - Avenida Desembargador Moreira, 1300
SC 1001 - 10º Andar - Torre Sul - Aldeota
60170-002 - Fortaleza/CE - Brasil
Telefone +55 (85) 3457-9500
kpmg.com.br

Relatório dos auditores independentes
sobre as demonstrações financeiras
individuais e consolidadas
Aos acionistas da
Triple Play Brasil Participações S.A.
São Paulo – SP
Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Triple Play Brasil Participações
S.A. (Companhia), identificadas como controladora e consolidado, respectivamente, que compreendem
o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado, do
resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo
nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, 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 Triple Play
Brasil Participações S.A. em 31 de dezembro de 2019, o desempenho individual e consolidado de suas
operações e os seus respectivos fluxos de caixa individuais e consolidados para o exercício findo nessa
data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de
relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB).
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir 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 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.

KPMG Auditores Independentes, uma sociedade simples brasileira e firmamembro da rede KPMG de firmas-membro independentes e afiliadas à KPMG
International Cooperative (“KPMG International”), uma entidade suíça.

KPMG Auditores Independentes, a Brazilian entity and a member firm of the
KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG
International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity.
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Principais assuntos de auditoria
Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais
significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de
nossa auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas como um todo e na formação
de nossa opinião sobre essas demonstrações financeiras individuais e consolidadas e, portanto, não
expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos.
Principais assuntos de auditoria – Valor recuperável do ágio gerado em combinação de negócios
Veja a Nota 16 das demonstrações financeiras individuais e consolidadas
Principais assuntos de auditoria

Como auditoria endereçou esse assunto

A companhia possui ágio pago por
expectativa de rentabilidade futura no
valor de R$ 263.067 originado na
aquisição de negócios. Anualmente, a
Companhia realiza o teste da redução ao
valor recuperável do ágio.

Nossos procedimentos de auditoria incluíram, mas não se
limitaram a:

A mensuração do valor recuperável
envolve premissas para o cálculo dos
fluxos de caixa futuros estimados. Tais
premissas estão relacionado com a
determinação das taxas de descontos,
projeção de inflação, percentuais de
crescimento e rentabilidade dos negócios
da Companhia para os próximos anos.
Devido às incertezas relacionadas com as
premissas e estimativa dos fluxos de
caixa futuros, em 31 de dezembro de
2019, que possuem um risco de resultar
em um ajuste nos saldos das
demonstrações financeiras individuais e
consolidadas do próximo exercício social,
consideramos esse assunto como
significativo para a nossa auditoria.

(i) entendimento e avaliação do desenho dos controles
internos relacionados à mensuração do valor recuperável
do ágio;
(ii) análise e avaliação da determinação da unidade
geradora de caixa;
(iii) avaliação, com auxílio de nossos especialistas em
finanças corporativas das premissas significativas e das
metodologias utilizadas pela Companhia, incluindo as taxas
de desconto, o crescimento das vendas, custos e
despesas no período de projeção e na perpetuidade.
Nossos procedimentos em relação às premissas
significativas incluíram a avaliação da consistência dos
cálculos, comparando-os com informações de mercado
disponíveis, com o desempenho efetivo e previsões
anteriores.
Avaliamos também as divulgações efetuadas pela
Companhia sobre as premissas utilizadas nos cálculos de
redução ao valor recuperável, principalmente aquelas que
tiveram efeito mais significativo na sua determinação.
Com base nas evidências obtidas por meio dos
procedimentos acima sumarizados, consideramos que o
valor recuperável do ágio gerado em combinação de
negócios, assim como as divulgações relacionadas, são
aceitáveis no contexto das demonstrações financeiras
individuais e consolidadas tomadas em conjunto.

Outros assuntos – Demonstrações do valor adicionado
As demonstrações, individual e consolidada, do valor adicionado (DVA) referentes ao exercício findo em
31 de dezembro de 2019, elaboradas sob a responsabilidade da administração da Companhia, e
apresentadas como informação suplementar para fins de IFRS, foram submetidas a procedimentos de
auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações financeiras da Companhia. Para a
formação de nossa opinião, avaliamos se essas demonstrações estão conciliadas com as
demonstrações financeiras e 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.
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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 e da governança pelas demonstrações financeiras individuais e
consolidadas
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações
financeiras individuais de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e das demonstrações
financeiras consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, e com as normas
internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board
(IASB), e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de
demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou
erro.
Na elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a administração é responsável
pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os
assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração
das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia e suas
controladas ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o
encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da Companhia e suas controladas são aqueles com responsabilidade
pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.
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.

KPMG Auditores Independentes, uma sociedade simples brasileira e firmamembro da rede KPMG de firmas-membro independentes e afiliadas à KPMG
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–

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 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 os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance
planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais
deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as
exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos
os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa
independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.
Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos
aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações financeiras
do 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.
Fortaleza, 17 de junho de 2020

KPMG Auditores Independentes
CRC SP-014428/O-6 S-CE

Marcelo Pereira Gonçalves
Contador CRC SP-220026/O-3
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14
15
16

Investimentos em controladas
Imobilizado
Intangível
Total do ativo não circulante

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Total do ativo

10
13
12

12

9
10
11

Nota

Aplicações financeiras
Depósitos judiciais
Outros créditos

Ativos
Caixa e equivalentes de caixa
Aplicações financeiras
Contas a receber de clientes
Pagamentos antecipados
Estoques
Impostos a recuperar
Outros créditos
Total do ativo circulante

Em milhares de Reais

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2019 e 2018

341.254

327.171
3.812
341.042

10.059
10.059

3
75
134
212

Controladora
2019

337.796

318.890
4.794
333.743

10.059
10.059

9
3.922
122
4.053

2018

707.776

294.391
290.198
601.459

7.415
9.402
53
16.870

25.257
37.421
27.325
1.208
90
10.350
4.666
106.317

Consolidado
2019

627.592

225.430
310.150
544.130

41
8.478
31
8.550

7.273
40.217
23.147
819
767
6.746
4.493
83.462

2018

25

Patrimônio líquido
Capital social
Reserva de capital
Prejuizos acumulados
Patrimônio líquido atribuível aos acionistas controladores
Participação de não controladores
Total do patrimônio líquido

18

Total do passivo e patrimônio líquido

18
22
20
35
24
23

17
18
21
19
24
23

Nota

Empréstimos, financiamentos e arrendamentos
Provisão para contingências
Passivo fiscal diferido
Mútuos partes relacionadas
Obrigação com aquisição de controlada
Outras obrigações
Total do passivo não circulante

Fornecedores e outras contas a pagar
Empréstimos, financiamentos e arrendamentos
Provisões e obrigações trabalhistas
Obrigações tributárias
Obrigação com aquisição de controlada
Outras obrigações
Total do passivo circulante

Passivos

341.254

290.292
20.511
(11.401)
299.402
299.402

23.175
17.371
40.546

4
1.244
58
1.306

Controladora
2019

337.796

290.292
18.631
(19.931)
288.992
288.992

3.278
22.228
25.506

2
42
109
23.145
23.298

2018

707.776

290.292
20.511
(11.401)
299.402
325
299.727

206.490
10.057
11.098
42.911
97
270.653

35.078
19.091
11.254
20.059
40.192
11.722
137.396

Consolidado
2019

627.592

290.292
18.631
(19.931)
288.992
315
289.307

122.260
9.520
10.612
49.803
192.195

31.157
6.587
8.002
18.425
78.587
3.332
146.090

2018

Triple Play Brasil Participações S.A.
Demonstrações do resultado
Exercício findo em 31 de dezembro de 2019 e 2018
Em milhares de Reais
Nota

Controladora
2019

2018

Consolidado
2019

2018

Receita
Custo das vendas
Lucro Bruto

29
30

-

-

318.484
(171.536)
146.948

268.040
(161.824)
106.216

Despesas comerciais
Perda por redução do valor recuperável
Despesas gerais e administrativas
Resultado de equivalência patrimonial
Outras receitas e despesas líquidas
Lucro antes das receitas (despesas) financeiras líquidas e impostos

31
31
32
14
33

(8.461)
15.928
2.821
10.288

(9.782)
25.418
38
15.674

(9.060)
(6.712)
(99.027)
7.410
39.559

(7.040)
(6.287)
(70.982)
(110)
21.797

56
(1.787)
(1.731)

606
(677)
(71)

7.692
(33.029)
(25.337)

11.388
(18.158)
(6.770)

8.557

15.603

14.222

15.027

(27)
8.530

(166)
15.437

(5.682)
8.540

440
15.467

Receitas financeiras
Despesas financeiras
Resultado financeiro líquido

34

Resultado antes dos impostos
Imposto de renda e contribuição social
Lucro do exercício

27

Resultado atribuído aos:
Acionistas controladores
Acionistas não controladores

8.530
10
8.540

Lucro do exercício

15.437
30
15.467

Resultado por ação
Resultado por ação - básico e diluído (em R$)

25 (iii)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

19
215

0,02942

0,05328

Triple Play Brasil Participações S.A.
Demonstrações do resultado abrangente
Exercício findo em 31 de dezembro de 2019 e 2018
Em milhares de Reais
Controladora
2019

2018

Consolidado
2019

2018

Lucro / (Prejuízo) do exercício

8.530

15.437

8.540

15.467

Outros resultados abrangentes
Resultado abrangente total

8.530

15.437

8.540

15.467

Resultado abrangente atribuível aos:
Acionistas controladores
Acionistas não controladores

8.530
10

15.437
30

Resultado abrangente total

8.540

15.467

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

20
216

217

290.292
290.292

Resultado do exercício
Transações com pagamento baseado em ações
Saldo reapresentado em 31 de dezembro de 2018

Resultado do exercício
Transações com pagamento baseado em ações
Saldo reapresentado em 31 de dezembro de 2019

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

290.292

Capital
social

Saldo reapresentado em 31 de dezembro de 2017

Em milhares de Reais

Exercício findo em 31 de dezembro de 2019 e 2018

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

Triple Play Brasil Participações S.A.

21

1.880
20.511

5.135
18.631

13.496

Reservas
de capital

8.530
(11.401)

15.437
(19.931)

(35.368)

Prejuízos
acumulados

Atribuível aos acionistas controladores

8.530
1.880
299.402

15.437
5.135
288.992

268.420

Total

10
325

30
315

285

Participação
de não
controladores

8.540
1.880
299.727

15.467
5.135
289.307

268.705

Total do
patrimônio
líquido

Triple Play Brasil Participações S.A.
Demonstrações dos fluxos de caixa
Exercício findo em 31 de dezembro de 2019 e 2018
Em milhares de Reais
Controladora
Nota
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro / Prejuízo do exercício
Ajustes para:
Depreciação
Amortização
Depreciação direito de uso
Valor residual do imobilizado e intangível baixados
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Juros sobre empréstimos e financiamentos
Apropriação custos com captação de emprestimos
Juros e atualização monetária de passivo de arrendamento
Juros sobre obrigações com aquisição de controladas
Provisão para redução de valor recuperável de contas a receber
Provisão para obsolescência de estoques
Resultado da equivalência patrimonial
Provisão para contingências
Rendimentos de aplicação financeira
Plano de opções - Pagamento baseado em ações
Reversão do preço de aquisição

2019

Consolidado

2018

2019

2018

8.530

15.437

8.540

15.467

982
1.678
(15.928)
(56)
1.880
(3.000)

756
676
(25.418)
(606)
5.135
-

53.062
20.818
2.200
795
5.682
18.181
864
554
3.554
6.712
537
(3.780)
1.880
(3.000)

38.371
23.458
1.599
(440)
11.685
311
1.335
6.287
111
741
(7.055)
5.135
-

Variações nos ativos e passivos:
Contas a receber e outras contas a receber
Outros créditos
Estoques
Impostos a recuperar
Depósitos Judiciais
Fornecedores, contas a pagar e outras obrigações
Provisões, obrigações trabalhistas
Obrigações tributarias
Outras obrigações passivas
Dividendos recebidos

(12)
2
1.202
(24)
7.647

(122)
(29)
219
-

(10.890)
(594)
677
(3.604)
(924)
3.870
3.252
1.048
8.487
-

(11.177)
(2.122)
431
(1.922)
(900)
10.611
1.702
4.383
2.417
-

Caixa líquido aplicado nas (gerado pelas) atividades operacionais

2.901

117.921

100.428

(13.895)
(554)
(1.347)
(4.610)

(17.875)
(8)
(1.297)

Pagamento de juros sobre emprestimos e financiamento
Pagamento de juros sobre arrendamentos
Pagamento de Juros sobre aquisição de contralada
Pagamento de imposto de renda

15
16
15
15
27
18
18
18
31
14
22
34
32
33

18
18

Caixa líquido proveniente das (utilizado nas) atividades operacionais
Fluxo de caixa de atividades de investimento
Aplicações financeiras
Resgates de aplicações
Dividendos recebidos
Mútuos - partes relacionadas
Aumento de capital em controlada
Aquisição de contralada
Aquisição de imobilizado
Aquisição de intangível

14
14
15
16

Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de investimentos
Fluxo de caixa de atividades de financiamento
Amortização de principal sobre empréstimos e financiamentos
Pagamento de arrendamento mercantil
Amortização sobre aquisição de contralada
Custos com captação de empréstimos e financiamentos
Captação de empréstimos e financiamentos

18
18
18
18

Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento
Aumento (redução) em caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa no início do ano
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro
Aumento (redução) em caixa e equivalentes de caixa

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

22
218

(1.058)
(27)

(3.952)
(165)

1.816

(4.117)

97.515

81.248

(898)
4.801
19.897
-

(22.490)
19.174
52.403
(45.794)
(22.403)
-

(23.230)
23.939
(117.805)
(866)

(19.693)
21.562
(61.193)
(83.990)
(9.824)

23.800

(19.110)

(117.962)

(153.138)

(25.622)
-

-

(3.516)
(2.069)
(45.991)
(8.049)
98.056

(62.084)
(4.716)
121.883

(25.622)

-

38.431

55.083

(6)

(23.227)

17.984

(16.807)

9
3

23.236
9

7.273
25.257

24.080
7.273

(6)

(23.227)

17.984

(16.807)

Triple Play Brasil Participações S.A.
Demonstrações do valor adicionado
Exercício findo em 31 de dezembro de 2019 e 2018
Em milhares de Reais
Controladora
2019
Receitas (1)
Vendas de mercadorias, produtos e serviços
Outras receitas
Provisão para redução de valor recuperável de contas a receber

31

Insumos adquiridos de terceiros (2)
Custos dos produtos, das mercadorias e dos serviços vendidos
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros
Valor adicionado bruto (1) - (2) = (3)

2019

2018

393.278
389.919
10.070
(6.712)

324.800
324.618
6.469
(6.287)

-

31
31

71
71

111.818
106.171
5.647

124.578
102.927
21.651

(71)

281.459

200.222

756

76.030

61.829

(827)

982

Valor adicionado líquido produzido pela Companhia (3) - (4) = (5)

2018

2.821
2.821
-

2.790

Depreciação e amortização (4)

Consolidado

205.429

138.393

Valor adicionado recebido em transferência (6)
Resultado da equivalência patrimonial
Receitas financeiras

15.984
15.928
56

1.808

26.024
25.418
606

7.692
7.692

11.388
11.388

Valor adicionado total a distribuir (5+6)

17.792

25.197

213.121

149.781

Distribuição do valor adicionado

17.792

25.197

213.121

149.781

6.850
6.850
-

8.460
8.460
-

76.055
62.399
9.905
3.750

28.548
16.751
8.626
3.171

777
777
-

623
623
-

94.030
40.648
53.061
320

83.831
29.161
54.327
342

1.636
1.635
1

677
91
586

34.497
29.806
2.207
2.484

21.936
17.276
3.778
882

8.530
8.530
Ͳ

15.437
15.437
-

8.540
8.530
10

15.467
15.437
30

Pessoal
Remuneração direta
Benefícios
F.G.T.S.
Impostos, taxas e contribuições
Federais
Estaduais
Municipais
Remuneração de capitais de terceiros
Juros
Aluguéis
Outras
Remuneração de capitais próprios
Lucros retidos
Participação de não controladores nos lucros retidos

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Triple Play Brasil Participações S.A.
Demonstrações financeiras
em 31 de dezembro de 2019.

Notas explicativas às demonstrações financeiras individuais e
consolidadas
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

1

Contexto operacional
A Triple Play Brasil Participações SA (“Companhia” ou “Grupo”, em conjunto com suas
subsidiárias) é uma companhia privada constituída em 8 de outubro de 2015 e sediada na rua
Bandeira Paulista, número 726, 19º andar, 191, Itaim Bibi - São Paulo. A Companhia está
envolvida em deter participações em outras empresas. As atividades realizadas pelas
subsidiárias do Grupo estão descritas na Nota 2.

a.

Reestruturação societária
As incorporações das empresas abaixo não causaram aumento de capital ou qualquer alteração
nas participações societárias dos acionistas do Grupo, uma vez que todas eram subsidiárias
integrais do Grupo. Portanto, não há necessidade de substituir as ações detidas pelos acionistas
pelas ações do Grupo. Além disso, os acionistas não controladores, consequentemente, não têm
interesse em ser protegidos e, de acordo com o entendimento da Comissão de Valores
Mobiliários (CVM) em casos precedentes semelhantes, e nos termos da Deliberação CVM nº
559/08, o disposto no artigo 264 da Lei nº. 6.404 / 76, conforme alterada, também não são
aplicáveis.

Incorporação da Direta Central de Alarmes e Comércio Ltda. pela Direta
Comunicações Ltda.
Em 31 de dezembro de 2019, a incorporação da Direta Central de Alarmes e Comércio Ltda.
(“Direta Central”) na controlada Direta Comunicações Ltda. (“Direta Comunicações”) foi
aprovada.
A referida incorporação ocorreu pelo valor contábil do patrimônio líquido da Direta Central de
Alarmes e Comércio Ltda., Composto por todos os ativos e passivos registrados e avaliados de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, compreendendo as normas da Comissão de
Valores Mobiliários ( CVM) e pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos
Contábeis (CPC) em conformidade com as Normas Internacionais de Relato Financeiro
(“IFRS”) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB).
O patrimônio líquido da Direta Central de Alarmes e Comércio Ltda. foi determinado com base
no balanço levantado em 30 de novembro de 2019, no valor de R$ 2.159, conforme Laudo de
Avaliação emitido por empresa especializada. O acervo líquido esta apresentado a seguir:
Ativo

30/11/2019

Circulante
Caixa e equivalente de caixa
Clientes
Tributos a recuperar
Outros créditos

10
112
3
1.135
1.260

Não circulante
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Imobilizado
Intangível

915
3
918
2.178

Total do ativo
Passivo
Circulante
Fornecedores
Mútuos
Obrigações tributárias

9
6
4
19

Patrimônio líquido
Capital social
Lucros acumulados
Resultado do exercício

110
1.962
87
2.159

Total do passivo

2.178

Patrimônio líquido

2.159

Acervo líquido a ser incorporado

2.159

Incorporação da Direta Processamento de Dados Ltda. pela Direta Comunicações
Ltda.
Em 31 de dezembro de 2019, a incorporação da Direta Processamentos de Dados Ltda. (“Direta
Processamentos”) na controlada Direta Comunicações Ltda. (“Direta Comunicações”) foi
aprovada.
A referida incorporação ocorreu pelo valor contábil do patrimônio líquido da Direta
Processamentos de Dados Ltda., composto por todos os ativos e passivos registrados e avaliados
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os padrões da Comissão de
Valores Mobiliários. (CVM) e pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos
Contábeis (CPC) que estão em conformidade com as Normas Internacionais de Relato
Financeiro ("IFRS") emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB).
O patrimônio líquido da Direta Processamentos de Dados Ltda. foi determinado com base no
balanço levantado em 30 de novembro de 2019, no valor de R$ 421, conforme Laudo de
Avaliação emitido por empresa especializada. O acervo líquido esta apresentado a seguir:
Ativo

30/11/2019

Circulante
Caixa e equivalente de caixa

5
5

Não circulante
Imobilizado
Intangível

20
70
90
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95

Total do ativo

Passivo

30/11/2019

Circulante
Fornecedores
Adiantamentos

4
2
6

Não Circulante
Mútuo

510
510

Patrimônio líquido
Capital social
Prejuízos acumulados
Resultado do exercício

5
(411)
(15)
(421)
95

Total do passivo
Patrimônio líquido

(421)

Acervo líquido a ser incorporado

(421)

Incorporação da Alegra Telecomunicação do Brasil Ltda. pela Conexão Serviços de
Comunicação Multimídia.
Em 30 de novembro de 2019, a incorporação da Alegra Telecomunicações do Brasil Ltda.
(“Alegra”) na controlada Conexão Serviços de Comunicação Multimídia (“Conexão”) foi
aprovada.
A referida incorporação ocorreu pelo valor contábil do patrimônio líquido da Alegra
Telecomunicação do Brasil Ltda., Composto por todos os ativos e passivos registrados e
valorizados de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, compreendendo os padrões
da Bolsa de Valores. Comissão (CVM) e pronunciamentos emitidos pelo Comitê de
Pronunciamentos Contábeis (CPC) que estão em conformidade com as Normas Internacionais
de Relato Financeiro ("IFRS") emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB).
O patrimônio líquido da Alegra Telecomunicação do Brasil Ltda. foi determinado com base no
balanço levantado em 31 de outubro de 2019, em R$ 3.277, conforme Laudo de Avaliação
emitido por empresa especializada. O acervo líquido esta apresentado a seguir:
Ativo

31/10/2019

Circulante
Caixa e equivalente de caixa
Clientes
Outros créditos

31
670
60
761

Não circulante
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Imobilizado
Intangível

5.181
1.422
6.603
7.364

Total do ativo
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31/10/2019
Passivo
Circulante
Fornecedores
Obrigações trabalhistas
Obrigações tributárias
Adiantamentos de clientes
Empréstimos e financiamentos

655
278
87
124
115
1.259

Não circulante
Mútuo - Partes relacionadas
Empréstimos e financiamentos
Obrigações tributárias

790
1.901
137
2.828

Patrimônio líquido
Capital social
Resrevas
Prejuízos acumulados
Resultado do exercício

3.285
1.705
(594)
(1.119)
3.277

b.

Total do passivo

7.364

Patrimônio líquido

3.277

Acervo líquido a ser incorporado

3.277

Aquisição de controladas
Aquisição Grupo Direta
Em 09 de janeiro de 2018, a controlada A2 Agentes obteve o controle das sociedades Direta
Comunicações, Direta Central e Direta Processamento (Grupo Direta), que oferecem serviços de
internet banda larga e segurança eletrônica, adquirindo 100% das quotas de capital.
A Operação permitirá que a subsidiária A2 Agentes, que oferece serviços de internet em banda
larga e segurança eletrônica, amplie a assistência operacional, maximize a comercialização de
serviços de internet, possibilitando a expansão do portfólio de serviços, gerando valor agregado
para a carteira de clientes da Companhia.
As empresas acumularão sinergias, pois estão sob a mesma administração nas atividades.
No período de 12 meses findos em 31 de dezembro de 2018, o grupo Direta contribuiu com uma
receita de R$ 6.999 e lucro de R$ 3.109 às demonstrações financeiras consolidadas.
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A tabela a seguir resume o valor justo da data de aquisição de cada classe principal de
contraprestação transferida:
Caixa
Passivos assumidos

12.500
(5)

Total da contraprestação transferida

12.495

O preço total da compra da aquisição do Grupo Direta foi de R$ 12.495, com pagamento de R$
6.250 na assinatura do contrato e o valor restante a ser pago em 5 parcelas, sendo a primeira
vencida em janeiro de 2021, e as parcelas restantes vencem em junho de 2021, janeiro de 2022,
junho de 2022, janeiro de 2023.
Em 31 de dezembro de 2019, o saldo devedor a pagar referente à aquisição do Grupo Direta é de
R$ 7.047, dos quais R$ 6.250 de principal e R$ 797 de juros acumulados, durante 2019 o total
de juros incorridos era de R$ 392 (em 2018, R$ 391).

a.

Custos de aquisição
O Grupo incorreu em custos relacionados à aquisição no valor de R$ 136 referentes a honorários
advocatícios e custos de due diligence. Os honorários advocatícios e os custos de due diligence
foram registrados como ‘Despesas administrativas’ na demonstração de resultado do exercício
de 2018.

b.

Ativos identificáveis adquiridos e passivos assumidos
A tabela abaixo resume os valores dos ativos adquiridos e passivos assumidos na data da
aquisição.

(i)

Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber de clientes
Estoques
Imobilizado
Intangiveis
Obrigações tributárias
Empréstimos e financiamentos

598
96
519
1.828
1.617
(182)
(439)

Total dos ativos líquidos adquiridos

4.037

Mensuração do valor justo
As técnicas de avaliação utilizadas para mensurar o valor justo dos ativos significativos
adquiridos foram as seguintes:
Ativos adquiridos

Técnica de avaliação

Estoque

Técnica de comparação de mercado: o valor justo é determinado com base no preço estimado de venda no
curso normal dos negócios, líquido dos custos estimados de conclusão e venda e em uma margem de
lucro razoável com base no esforço necessário para concluir e vender os estoques.

Imobilizado

Técnica de comparação de mercado e técnica de custo: o modelo de avaliação considera os preços de
mercado cotados para itens semelhantes, quando disponível, e o custo de reposição depreciado, quando
apropriado. O custo de reposição depreciado reflete ajustes de deterioração física, bem como a
obsolescência funcional e econômica.
O método multi-period excess earnings considera o valor presente dos fluxos de caixa líquidos esperados
pelas relações com clientes, excluindo qualquer fluxo de caixa relacionado com ativos contributórios.

Intangível
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c.

Ágio
A operação está inserida na estratégia do Grupo de participar ativamente do processo de
consolidação no setor, ampliando a liderança nacional nos segmentos de telecomunicação.
O ágio reconhecido como resultado da aquisição foi determinado conforme segue:
Valor justo da contraprestação
Valor contábil dos ativos adiquiridos
Valor justo dos ativos líquidos adquiridos

12.495
(3.427)
(610)

Ágio

8.458

Não se espera que o Grupo tenha ágio decorrente da combinação de negócios dedutível para fins
fiscais.

Aquisição Alegra
Em 01 de junho de 2018, a controlada A2 Agentes obteve o controle acionário da Alegra
Telecomunicações do Brasil Ltda, que fornece serviços de internet banda larga e TV por
assinatura, adquirindo todas as suas ações.
A Operação permitirá à subsidiária A2 Agentes, que oferece serviços de internet em banda larga
e serviços de TV paga, expandir e maximizar a comercialização de seus serviços, possibilitando
a expansão do portfólio de serviços, gerando valor agregado para o portfólio de clientes da
Companhia.
As empresas acumularão sinergias, pois estão sob a mesma administração nas atividades.
Nos sete meses findo em 31 de dezembro de 2018, a Alegra contribuiu com uma receita de R$
2.461 e lucro de R$ 163 às demonstrações financeiras consolidadas. Caso a combinação de
negócios tivesse ocorrido em 01 de janeiro de 2018, a Administração estima que a Alegra
contribuiria com uma receita líquida de R$ 5.244 e um lucro líquido de R$ 545 às
demonstrações financeiras consolidadas.
Esse valor foi determinado a partir da demonstração de resultado histórica da empresa
adquirida, sem refletir efeitos baseados em estimativas e julgamentos sobre como as práticas e
decisões operacionais da administração poderiam ou não ter afetado as demonstrações contábeis
históricas em decorrência da transação. Assim, essas estimativas não contemplam todos os
efeitos decorrentes da combinação de negócios e não devem ser lidas como uma projeção ou
indicação dos resultados futuros da empresa.
A tabela a seguir resume o valor justo da data de aquisição de cada classe principal de
contraprestação transferida:
Caixa
Atualizações monetárias (*)
Investimentos aprovados (**)
Passivos assumidos

6.000
168
949
(1.341)
5.776

Total da contraprestação transferida
(*)

Para concluir a compra da Alegra, foi necessária autorização da agência reguladora ANATEL, fato que ocorreu seis
meses após as negociações entre as partes. Assim, o preço de compra foi ajustado pela taxa do CDI entre a data de
assinatura do contrato e a autorização.
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(**)

Durante o período de espera pela autorização da agência reguladora ANATEL, foram realizados investimentos pelos
ex-proprietários devidamente aprovados pelo Grupo, investimentos feitos com a intenção de manter as operações e de
interesse mútuo. Dessa forma, esse valor foi considerado na contraprestação transferida.

O valor total da aquisição da Alegra foi de R$ 5.776, com pagamento de R$ 2.540 na assinatura
do contrato e o valor restante a ser pago em 5 parcelas, a primeira com vencimento em junho de
2021 e as demais parcelas vencimento em dezembro de 2021, junho de 2022, dezembro de
2022, junho de 2023.
Em 31 de dezembro de 2019, o saldo devedor a pagar referente à aquisição da Alegra é de R$
3.466, dos quais R$ 3.236 de principal e R$ 230 de juros acumulados, durante 2019 o total de
juros incorridos era de R$ 200 (em 2018, R$ 109).

a.

Custos de aquisição
O Grupo incorreu em custos relacionados à aquisição no valor R$ 118 de honorários
advocatícios e custos de due diligence. Os honorários advocatícios e os custos de due diligence
foram registrados como ‘Despesas administrativas’ na demonstração de resultado do exercídio
de 2018.

b.

Ativos identificáveis adquiridos e passivos assumidos
A tabela abaixo resume os valores dos ativos adquiridos e passivos assumidos na data da
aquisição.

(i)

Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber de clientes
Imobilizado
Intangível
Fornecedores e contas a pagar
Empréstimos

19
1.674
1.483
1.501
(557)
(895)

Total dos ativos líquidos identificáveis

3.225

Mensuração do valor justo
As técnicas de avaliação utilizadas para mensurar o valor justo dos ativos significativos
adquiridos foram as seguintes:
Ativos adquiridos

Técnica de avaliação

Contas a receber de clientes

Contas a receber de clientes é composto por montantes contratuais brutos devidos,
subtraídos pelos montantes estimados como não recuperáveis na data de
aquisição.

Imobilizado

Técnica de comparação de mercado e técnica de custo: o modelo de avaliação
considera os preços de mercado cotados para itens semelhantes, quando
disponível, e o custo de reposição depreciado, quando apropriado. O custo de
reposição depreciado reflete ajustes de deterioração física, bem como a
obsolescência funcional e econômica.

Intangível

O método multi-period excess earnings considera o valor presente dos fluxos de
caixa líquidos esperados pelas relações com clientes, excluindo qualquer fluxo de
caixa relacionado com ativos contributórios.
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c.

Ágio
A operação está inserida na estratégia do Grupo de participar ativamente do processo de
consolidação no setor, ampliando a liderança nacional nos segmentos de telecomunicação.
O ágio reconhecido como resultado da aquisição foi determinado conforme segue:
Valor da aquisição
Valor contábil dos ativos adquiridos
Valor justo dos ativos líquidos identificados

5.776
(2.654)
(571)

Ágio

2.551

Não se espera que o Grupo tenha ágio decorrente da combinação de negócios dedutível para fins
fiscais.

Aquisição Grupo Conexão
Em 01 de novembro de 2018, a controlada A2 Agentes obteve o controle das sociedades
Conexão SCM, Conexão SVA e Conexão Processamento (Grupo Conexão), que oferece
serviços de internet banda larga, adquirindo 100% das quotas de capital.
A Operação permitirá à subsidiária A2 Agentes, que oferece serviços de internet em banda
larga, expandir e maximizar a comercialização de seus serviços, possibilitando a expansão do
portfólio de serviços, gerando valor agregado para o portfólio de clientes da Companhia.
As empresas acumularão sinergias, pois estão sob a mesma administração nas atividades.
Nos dois meses findo em 31 de dezembro de 2018, o Grupo Conexão contribuiu com uma
receita R$ 4.279 e lucro de R$ 2.247 às demonstrações financeiras consolidadas. Caso a
combinação de negócios tivesse ocorrido em 01 de janeiro de 2018, a Administração estima que
o Grupo Conexão contribuiria com uma receita líquida de R$ 18.569 e um lucro líquido de R$
7.774 às demonstrações financeiras consolidadas.
O valor total da aquisição do Grupo Conexão foi de R$ 67.846, que é composto pelo valor fixo
de R$ 51.846, adicionado a um earn-out no qual o Grupo acordou em pagar aos vendedores um
montante de R$ 16.000 em um prazo definido de 120 dias, caso o EBITDA do segundo
semestre de 2018 anualizado for igual ou superior a R$ 12.000.
O valor total da aquisição foi de R$ 67.846, dos quais R$ 30.000 foram pagos na assinatura do
contrato, em 11 de novembro de 2019 foi pago um montante de R$ 4.369 do principal, mais um
Earn-out de R$ 16.000 pagos em duas parcelas, nos montantes de R$ 15.285 e R$ 715, que
foram efetuados em 17 de abril de 2019 e 8 de novembro de 2019, respectivamente, enquanto os
demais serão pagos em 4 parcelas, sendo a primeira vencida em novembro de 2020, e as
parcelas restantes vencem em novembro de 2021, novembro de 2022 e novembro de 2023.
Em 31 de dezembro de 2019, o saldo devedor a pagar referente à aquisição do Grupo Conexão é
de R$ 18.681, dos quais R$ 17.477 de principal e R$ 1.204 de juros acumulados, durante 2019 o
total de juros incorridos foi de R$ 1.282 (em 2018, R$ 189).
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a.

Custos de aquisição
O Grupo incorreu em custos relacionados à aquisição no valor de R$ 191 referentes a honorários
advocatícios e custos de due diligence. Os honorários advocatícios e os custos de due diligence
foram registrados como ‘Despesas administrativas’ na demonstração de resultado do exercício
de 2018.

b.

Ativos identificáveis adquiridos e passivos assumidos
A tabela abaixo resume os valores dos ativos adquiridos e passivos assumidos na data da
aquisição.

(i)

c.

Caixa e equivalente de caixa
Contas a receber de clientes
Estoque
Outros Créditos
Imobilizado
Intangível
Fornecedores e contas a pagar
Obrigações Tributarias
Empréstimos

267
1.050
298
3.115
14.936
17.821
(3.022)
(1.368)
(3.770)

Total dos ativos líquidos identificáveis

29.327

Mensuração do valor justo
As técnicas de avaliação utilizadas para mensurar o valor justo dos ativos significativos
adquiridos foram as seguintes:
Ativos adquiridos

Técnica de avaliação

Contas a receber de clientes e
outros créditos

Contas a receber de clientes é composto por valores contratuais brutos devidos,
subtraídos pelos montantes estimados como não recuperáveis na data de aquisição.

Estoque

Técnica de comparação de mercado: o valor justo é determinado com base no preço
estimado de venda no curso normal dos negócios, menos os custos estimados de
conclusão e venda e numa margem de lucro razoável com base no esforço
necessário para concluir e vender os estoques.

Imobilizado

Técnica de comparação de mercado e técnica de custo: o modelo de avaliação
considera os preços de mercado cotados para itens semelhantes, quando disponível,
e o custo de reposição depreciado, quando apropriado. O custo de reposição
depreciado reflete ajustes de deterioração física, bem como a obsolescência
funcional e econômica.

Intangível

O método multi-period excess earnings considera o valor presente dos fluxos de
caixa líquidos esperados pelas relações com clientes, excluindo qualquer fluxo de
caixa relacionado com ativos contributórios.

Empréstimos

Os empréstimos e financiamentos são mantidos pelo seu valor justo de amortização
na data de avaliação.

Ágio
A operação está inserida na estratégia do Grupo de participar ativamente do processo de
consolidação no setor, ampliando a liderança nacional nos segmentos de telecomunicação.
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O ágio reconhecido como resultado da aquisição foi determinado conforme segue:
Valor da aquisição
Earn-out
Valor contábil
Valor ativos identificados

51.846
16.000
(11.505)
(17.822)

Ágio

38.519

Não se espera que o Grupo tenha ágio decorrente da combinação de negócios dedutível para fins
fiscais.

Aquisição Tecnet
Em 01 de outubro de 2018, a Triple Play obteve o controle da sociedade Tecnet, que oferece
serviços de internet banda larga, adquirindo 100% das quotas de capital.
Nos três meses findos em 31 de dezembro de 2018, a Tecnet contribuiu com uma receita de R$
5.016 e lucro de R$ 2.808 às demonstrações financeiras consolidadas. Caso a combinação de
negócios tivesse ocorrido em 01 de janeiro de 2018, a Administração estima que a Tecnet
contribuiria com uma receita líquida de R$ 6.425 e um prejuízo de R$ 1.537 às demonstrações
financeiras consolidadas.
O preço de aquisição foi de R$ 60.000 sendo o valor ajustado pelo valor de R$ 1.100 de saldo
de caixa na data do fechamento, mais preço adicional de R$ 6.000.
O valor total da aquisição da Tecnet foi realizada pelo montante de R$ 67.100, que é composto
pelo valor da transação de R$ 60.000, somado a um valor de R$ 1.100 de caixa na data do
fechamento, adicionado a um Earn out no qual o Grupo acordou em pagar aos vendedores um
montante de R$ 6.000 em um prazo definido 120 dias, caso o a Companhia gere de “Caixa
Livre” uma média mensal de R$ 890 durante trimestre imediatamente posterior ao fechamento
do contrato.
Em 27 de fevereiro de 2019, foi efetuada a primeira parcela do Earn-out, no valor de R$ 2.200.
Em 23 de maio de 2019, houve uma alteração no Contrato de Compra e Venda da Tecnet, no
qual o Preço Adicional de Compra previamente acordado foi reduzido em R$ 3.000. A redução
ocorreu devido à revisão da geração de caixa livre acordada da Companhia, que foi impactada
pela necessidade de arrendar novos postos para operação, que quando da negociação inicial, os
vendedores informaram que não havia necessidade. Fato que impactou diretamente a geração de
caixa no período do contrato e, consequentemente, o não cumprimento das condições
necessárias para o pagamento integral do valor acordado.
Do valor total da aquisição, R$ 22.403 foram pagos na assinatura do contrato. Durante o ano de
2019, foram pagas duas parcelas, no valor de R$ 20.367 e R$ 3.055, em 4 de junho de 2019 e 4
de outubro de 2019, respectivamente. Em relação ao earn-out, foi paga uma parcela no valor de
R$ 2.200 em 27 de fevereiro de 2019, enquanto o restante será pago juntamente com o restante
do preço fixo em duas parcelas, em outubro de 2021 e 2023.
Em 31 de dezembro de 2019, o saldo devedor devedor da aquisição da Tecnet é de R$ 17.486,
dos quais R$ 16.075 de principal e R$ 1.411 de juros acumulados, durante 2019 o total de juros
incorridos foi de R$ 1.678 (em 2018, R$ 676).
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a.

Custos de aquisição
O Grupo incorreu em custos relacionados à aquisição no valor de R$ 191 referentes a honorários
advocatícios e custos de due diligence. Os honorários advocatícios e os custos de due diligence
foram registrados como ‘Despesas administrativas’ na demonstração de resultado do exercício
de 2018.

b.

Contraprestação recebida
A tabela abaixo resume os valores dos ativos adquiridos e passivos assumidos na data da
aquisição.

(i)

Caixa e equivalente de caixa
Contas a receber de clientes
Imobilizado
Fornecedores e contas a pagar
Obrigações Tributarias
Provisões

1.192
1.657
12.119
(650)
(1.404)
(1.838)

Total dos ativos líquidos identificáveis

11.076

Mensuração do valor justo
As técnicas de avaliação utilizadas para mensurar o valor justo dos ativos significativos
adquiridos foram as seguintes:
Ativos adquiridos

Técnica de avaliação

Caixa e equivalente de caixa

O caixa e equivalente de caixas são montantes mantidos em bancos e instituições
financeiras, com vencimentos até 90 dias e com baixo risco de créditos.
Contas a receber de clientes é composto por montantes contratuais brutos devidos,
subtraídos pelos montantes estimados como não recuperáveis na data de
aquisição.

Contas a receber de clientes

c.

Imobilizado

Técnica de comparação de mercado e técnica de custo: o modelo de avaliação
considera os preços de mercado cotados para itens semelhantes, quando
disponível, e o custo de reposição depreciado, quando apropriado. O custo de
reposição depreciado reflete ajustes de deterioração física, bem como a
obsolescência funcional e econômica.

Empréstimos

Os empréstimos e financiamentos são mantidos pelo seu valor justo de
amortização na data de avaliação.

Ágio
A operação está inserida na estratégia do Grupo de participar ativamente do processo de
consolidação no setor, ampliando a liderança nacional nos segmentos de telecomunicação.
O ágio reconhecido como resultado da aquisição foi determinado conforme segue:
Valor da aquisição
Earn-out
Caixa Livre
Valor justos dos ativos líquidos identificados

60.000
6.000
1.100
(11.076)

Ágio

56.024
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Não se espera que o Grupo tenha ágio decorrente da combinação de negócios dedutível para fins
fiscais.

2

Relação de entidades controladas
Segue abaixo lista das controladas do Grupo:
Participação acionária %
2019
Controladas

País

Cabo Serviços de Telecomunicações Ltda.
Videomar Rede Nordeste S.A.
A2 Agentes Autorizados Ltda.
Tec Net Prov. De Acesso as Redes de Com. Ltda.
Direta Comunicações Ltda
Direta Central de Alarmes e Comercio Ltda
Direta Processamento de Dados Ltda
Alegra Telecomunicações do Brasil Ltda
Conexão Serviços de Comunicação Multimidia
Ltda.
Conexão Serviços de Valor Adicionado Ltda
Conexão Telecomunicações e Internet Ltda.

2018

Direto

Indireto

Direto

Indireto

Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil

99,99%
99,17%
99,00%
99,99%
-

99,99%
99,99%
99,99%
99,99%

99,99%
99,17%
99,00%
99,99%
-

99,99%
99,99%
99,99%
99,99%

Brasil
Brasil
Brasil

-

99,99%
99,99%
99,99%

-

99,99%
99,99%
99,99%

Cabo Serviços de Telecomunicações Ltda.
Empresa brasileira, constituída sob a forma de empresa por quotas de responsabilidade limitada,
tem sede na Rua Senador José Ferreira de Souza, n° 1.916, bairro da Candelária, CEP 59.064520, Natal, Rio Grande do Norte. As suas principais atividades compreendem a prestação de
serviços de telefonia fixa e comunicação de dados, em conformidade com as concessões,
autorizações e permissões que lhe foram outorgadas pela Agência Nacional de
Telecomunicações (ANATEL).

Videomar Rede Nordestes S.A.
A Videomar Rede Nordeste S.A. é uma empresa de capital fechado com sede na rua Leonardo
Mota, nº 2301, Dionísio Torres, CEP 60.170-041, Fortaleza - Ceará. Tem como principal
objetivo a prestação de serviços de TV por assinatura, exceto os programadores, de acordo com
as concessões, licenças e autorizações concedidas pela Agência Nacional de Telecomunicações
(ANATEL).

A2 Agentes Autorizados Ltda.
A A2 Agentes Autorizados Ltda., é uma sociedade limitada, com sede na Rua Bandeira Paulista,
nº 726, Itaim, Bibi, São Paulo - SP, inscrita no CNPJ 20.730.836/0001-59, que tem como objeto
social a participação em outras sociedades.

Tecnet Provedor de Acesso as Redes de Comunicação Ltda.
A Tecnet Provedor de Acesso as Redes de Comunicação Ltda., (“Empresa”) é uma sociedade
limitada, com sede na Rua Castro Castelo, nº 355, Sala C, Parque Portira, Caucaia - CE, inscrita
no CNPJ 07.054.341/0001-99.As suas principais atividades compreendem a prestação de
serviços de internet.
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Direta Comunicações Ltda.
Empresa limitada, com sede na Cidade de Mococa, Estado de São Paulo, na Rua Prudente de
Morais, n.º 221, Centro, CEP 13.730-400, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.558.866/0001-00 .
As suas principais atividades compreendem a prestação de serviços de internet.

Direta Central de Alarmes e Comércio Ltda.
Empresa limitada, com sede na Cidade de Guaxupé, Estado de Minas Gerais, na Avenida Dona
Floriana, n.º 1.130 - A, Centro, CEP 37.800-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
04.224.658/0001-38. As suas principais atividades compreendem a prestação de serviços de
segurança eletrônica.

Direta Processamento de Dados Ltda.
Empresa limitada, com sede na Cidade de Guaxupé, Estado de Minas Gerais, na Avenida Dona
Floriana, n.º 1.130 - B, Centro, CEP 37.800-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
01.231.192/0001-00. As suas principais atividades compreendem a prestação de serviços de
internet.

Alegra Telecomunicações do Brasil Ltda
Empresa limitada, com sede na Cidade de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo, na
Avenida Brasília, n.º 944, Vila Zanetti, CEP 13.870-590, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
10.716.128/0001-00. As suas principais atividades compreendem a prestação de serviços de
internet.

Conexão Serviços de Comunicação Multimidia Ltda.
Empresa limitada, domiciliada no Município de Mococa, Estado do São Paulo, Rua Gabriel
Pinheiro, n° 1.059, Centro, tem como objetivo a prestação de serviços de comunicação
multimídia, serviços de telefonia fixa comutada, serviços de televisão por assinatura por cabo,
internet e telecomunicações.

Conexão Serviços de Valor Adicionado Ltda.
Empresa limitada, domiciliada no Município de Mococa, Estado do São Paulo, Rua Capitão
Miguel Ferreira, n°157, sala 06, Vila Mariana, tem como objetivo a prestação de serviços de
provimento de acesso à internet.

Conexão Telecomunicações e Internet Ltda.
Empresa limitada, domiciliada no Município de Mococa, Estado do São Paulo, Rua Prudente de
Moraes, n°221, Centro, tem como objetivo a prestação de serviços de comunicação multimídia,
provedor de acesso às redes de telecomunicações e prestação de serviços de acesso e/ou
informações na rede internet.
A Triple Play S.A por meio de suas subsidiárias integrais atuam principalmente na prestação de
serviços de telefonia fixa, através de Contrato de Concessão do Serviço Telefônico Fixo
Comutado (STFC) e autorizações outorgadas pela ANATEL para a prestação de outros serviços
de telecomunicações, através de Contrato de Concessão do Serviço de Comunicação Multimídia
(SCM), tais como comunicação de dados, internet em banda larga, serviços de TV por
assinatura. As concessões e autorização de outorga para prestação de serviços concedidas pela
ANATEL não possuem data para expiração.
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3

Base de preparação
Declaração de conformidade (com relação às normas IFRS e às normas do CPC)
As demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram preparadas de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem as normas da Comissão de Valores
Mobiliários (CVM) e pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis
(CPCs) que estão em conformidade com as normas internacionais de relatório financeiro
(IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB).
A emissão das demonstrações financeiras foi autorizada pela Conselho de Administração em 17
de junho de 2020. Após a sua emissão, somente os acionistas têm o poder de alterar as
demonstrações financeiras.
Detalhes sobre as políticas contábeis do Grupo estão apresentadas na nota explicativa 8.

4

Moeda funcional e moeda de apresentação
Estas demonstrações financeiras estão apresentadas em Reais, que é a moeda funcional do
Grupo. Todos os saldos foram arredondados para o milhar mais próximo, exceto quando
indicado de outra forma.

5

Uso de estimativas e julgamentos
Na preparação destas demonstrações financeiras, a Administração utilizou julgamentos,
estimativas e premissas que afetam a aplicação das políticas contábeis do Grupo e os valores
reportados dos ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas
estimativas.
As estimativas e premissas são revisadas de forma contínua. As revisões das estimativas são
reconhecidas prospectivamente.

a.

Julgamentos
As informações sobre julgamentos realizados na aplicação das políticas contábeis que têm
efeitos significativos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações financeiras estão
incluídas nas seguintes notas explicativas:

x

b.

Nota explicativa 18 – prazo do arrendamento: se o Grupo tem razoavelmente certeza de exercer
opções de prorrogação.

Incertezas sobre premissas e estimativas
As informações sobre as incertezas relacionadas a premissas e estimativas em 31 de dezembro
de 2019 estão incluídas nas seguintes notas explicativas:

x

Nota explicativa 8 (g) – revisão da vida útil econômica dos bens do ativo imobilizado.
Determinação da vida útil estimada dos bens e, consequentemente, da taxa de depreciação a ser
utilizada nos cálculos e registro contábeis no resultado do período;

x

Nota explicativa 8(k) – provisão para perda do valor recuperável do contas a receber.
Reconhecimento e mensuração da provisão ao valor recuperável do contas a recebre de clientes;

x

Nota explicativa 16 – teste de redução ao valor recuperável de ativos intangíveis e ágio:
principais premissas premissas em relação aos valores recuperáveis;
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x

Notas explicativas 22 - reconhecimento e mensuração de provisões e contingências: principais
premissas sobre a probabilidade e magnitude das saídas de recursos

x

Nota explicativa 29 – reconhecimento de receita: se a receita de prestação de serviços de
telecomunicação é reconhecida ao longo do tempo ou em um momento específico no tempo.

c.

Mensuração do valor justo
Uma série de políticas e divulgações contábeis do Grupo requer a mensuração de valor justo
para ativos e passivos financeiros e não financeiros.
Ao mensurar o valor justo de um ativo ou um passivo, o Grupo usa dados observáveis de
mercado, tanto quanto possível. Os valores justos são classificados em diferentes níveis em uma
hierarquia baseada nas informações (inputs) utilizadas nas técnicas de avaliação da seguinte
forma.

x

Nível 1: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos idênticos.

x

Nível 2: inputs, exceto os preços cotados incluídos no Nível 1, que são observáveis para o ativo
ou passivo, diretamente (preços) ou indiretamente (derivado de preços).

x

Nível 3: inputs, para o ativo ou passivo, que não são baseados em dados observáveis de
mercado (inputs não observáveis).
O Grupo reconhece as transferências entre níveis da hierarquia do valor justo no final do
período das demonstrações financeiras em que ocorreram as mudanças.
Informações adicionais sobre as premissas utilizadas na mensuração dos valores justos estão
incluídas nas seguintes notas explicativas:

x

Nota explicativa 1 (b) – Aquisição de controlada;

x

Nota explicativa 25 (b) – Transação com pagamento baseado em ações;

x

Nota explicativa 26 – Instrumentos financeiros.

6

Mudança nas principais políticas contábeis
As políticas contábeis adotadas na preparação das demonstrações financeiras do Grupo para o
exercício findo em 31 de dezembro de 2019 são consistentes com as utilizadas na elaboração
das demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2018, exceto pelas
mudanças exigidas pelos novos pronunciamentos, interpretações e alterações, aprovados pelo
International Accounting Standards Board (IASB) e Comitê de Pronunciamentos Contábeis
(CPC), que entraram em vigor a partir de 1º de janeiro de 2019.
O Grupo aplicou inicialmente o CPC 06(R2)/IFRS 16 a partir de 1º de janeiro de 2019. Uma
série de outras novas normas também entraram em vigor a partir de 1º de janeiro de 2019, mas
não afetaram materialmente as demonstrações financeiras do Grupo.
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A administração interpretou que a aplicação da norma a seguir não deverá ter um impacto
significativo nas demonstrações financeiras do Grupo:
x

ICPC 22 Incerteza sobre Tratamentos de Tributos sobre o Lucro.
O Grupo adotou o CPC 06(R2)/IFRS 16 utilizando a abordagem retrospectiva modificada,
consequentemente, as informações comparativas apresentadas para 2018 não estão
reapresentadas - ou seja, são apresentadas, conforme reportado anteriormente, de acordo com o
CPC 06(R1)/IAS 17 e interpretações relacionadas. Os detalhes das mudanças nas políticas
contábeis estão divulgados abaixo.
Além disso, os requerimentos de divulgação no CPC 06(R2)/IFRS 16 em geral não foram
aplicados a informações comparativas.

a.

IFRS 16 - Arrendamentos

(i)

Definição de arrendamento
Anteriormente, o Grupo determinava, no início do contrato, se ele era ou continha um
arrendamento conforme o ICPC 03/IFRIC 4 Aspectos Complementares das Operações de
Arrendamento Mercantil. O Grupo agora avalia se um contrato é ou contém um arrendamento
com base na definição de arrendamento, descrita na nota explicativa 8 (n).
Na transição para o CPC 06(R2)/IFRS 16, o Grupo escolheu aplicar o expediente prático com
relação à definição de arrendamento, que avalia quais transações são arrendamentos. O Grupo
aplicou o CPC 06(R2)/IFRS 16 apenas a contratos previamente identificados como
arrendamentos. Os contratos que não foram identificados como arrendamentos de acordo com o
CPC 06(R1)/IAS 17 e ICPC 03/IFRIC 4 não foram reavaliados quanto à existência de um
arrendamento de acordo com o CPC 06(R2)/IFRS 16. Portanto, a definição de um arrendamento
conforme o CPC 06(R2)/IFRS 16 foi aplicada apenas a contratos firmados ou alterados em ou
após 1º de janeiro 2019.

(ii)

Como arrendatário
Como arrendatário, o Grupo arrenda imóveis e veículos. O Grupo classificava anteriormente os
arrendamentos como operacionais ou financeiros, com base em sua avaliação sobre se o
arrendamento transferia significativamente todos os riscos e benefícios inerentes à propriedade
do ativo subjacente ao Grupo.

Arrendamento classificado como arrendamento operacional conforme CPC 06
(R1)/IAS 17
Anteriormente, o Grupo classificava os arrendamentos imobiliários como arrendamentos
operacionais de acordo com o CPC 06(R1)/IAS 17. Na transição, para esses arrendamentos, os
passivos de arrendamento foram mensurados pelo valor presente dos pagamentos remanescentes
do arrendamento, descontados à taxa de empréstimo incremental do Grupo em 1º de janeiro de
2019. Os ativos de direito de uso são mensurados:
x

Por um valor igual ao passivo de arrendamento, ajustado pelo valor de quaisquer recebimentos
de arrendamento antecipados ou acumulados: o Grupo aplicou essa abordagem a todos seus
arrendamentos.
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O Grupo testou seus ativos de direito de uso quanto à perda por redução ao valor recuperável na
data de transição e concluiu que não há indicação de que os ativos de direito de uso apresentem
problemas de redução ao valor recuperável.
O Grupo utilizou vários expedientes práticos ao aplicar o CPC 06(R2)/IFRS 16 a arrendamentos
anteriormente classificados como arrendamentos operacionais de acordo com o CPC
06(R1)/IAS 17. Em particular:
x

não reconheceu ativos e passivos de direito de uso para arrendamentos cujo prazo de
arrendamento se encerra dentro de 12 meses da data da aplicação inicial;

x

não reconheceu ativos e passivos de direito de uso para arrendamentos de ativos de baixo valor
(por exemplo, equipamentos de TI);

x

excluiu os custos diretos iniciais da mensuração do ativo de direito de uso na data da aplicação
inicial; e

x

utilizou retrospectivamente ao determinar o prazo do arrendamento.

Arrendamento classificado como arrendamento financeiro conforme CPC 06
(R1)/IAS 17
O Grupo possui arrendamentos de equipamentos de informática, tais como: Cable modem, e
esses arrendamentos foram classificados como arrendamentos financeiros de acordo com o CPC
06(R1)/IAS 17. Para esses arrendamentos financeiros, o valor contábil do ativo de direito de uso
e o passivo de arrendamento em 1º de janeiro de 2019 foram determinados pelo valor contábil
do ativo de arrendamento e do passivo de arrendamento conforme o CPC 06(R1)/IAS 17
imediatamente antes dessa data.

(iii)

Impacto nas demonstrações financeiras
Na transição para o CPC 06(R2)/IFRS 16, o Grupo reconheceu ativos de direito de uso
adicionais e passivos de arrendamento adicionais, reconhecendo a diferença no saldo de abertura
dos lucros acumulados. O impacto na transição está resumido abaixo.

Adoção inicial
1º de janeiro
de 2019

Consolidado
Valor nominal a pagar
Ajuste a valor presente das prestações

5.200
(742)

Valor presente a pagar

4.458

Circulante
Não circulante

1.463
2.995

Efeito da adoção inicial
Ativo imobilizado (Nota 15)
Arrendamentos (Nota 18)

4.458
(4.458)
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Balanço patrimonial
Consolidado
31 de dezembro
de 2019
Ativo não circulante
Imobilizado

4.816

Passivo circulante
Arrendamento a pagar

2.833

Passivo não circulante
Arrendamento a pagar
Imposto diferido

2.265
252

Patrimônio Líquido
Lucros acumulados

(2.818)

Demonstrações do Resultado do Exercício
Consolidado
31 de dezembro
de 2019

(iv)

Depreciação
Despesas financeiras
Impostos diferidos

(2.200)
(554)
(64)

Total

(2.818)

Opções de prorrogação
Alguns arrendamentos de imóveis contém opções de prorrogação exercíveis pelo Grupo em
contrato não cancelável. Sempre que possível, o Grupo procura incluir opções de extensão em
novos arrendamentos para fornecer flexibilidade operacional. As opções de extensão mantidas
são exercíveis apenas pelo Grupo e não pelos arrendadores. O Grupo avalia na data do início do
arrendamento se é razoavelmente certo o exercício das opções de extensão, se houver um evento
significativo ou mudanças significativas nas circunstâncias que estejam sob seu controle.

b.

IFRIC 23 – Incertezas sobre tratamentos de imposto de renda
A IFRIC 23 (Incerteza sobre tratamento de imposto de renda), trata da contabilização do
imposto de renda quando os tratamentos tributários envolvem incertezas que afetam a aplicação
da IAS 12. Esta interpretação esclarece que a abordagem que prediz melhor a resolução da
incerteza deve ser seguida e aborda especificamente as premissas que uma entidade faz sobre o
exame de tratamentos fiscais pelas autoridades tributárias e como uma entidade determina o
lucro tributável, base do imposto, prejuízos fiscais e créditos tributários não utilizados e
alíquotas de imposto, onde houver incerteza quanto ao tratamento do imposto de renda.
A administração avaliou a probabilidade da tratativa fiscal dos tributos sobre o lucro serem
considerados incertos e concluiu que não há impactos da adoção do IFRC 23, dado que a
apuração e reconhecimento dos tributos sobre o lucro refletem a aplicação e interpretações
adequadas das normas tributárias aplicáveis. Dessa forma o Grupo interpretou que a aplicação
da norma em 1º de janeiro de 2019, não trará impacto significativo nas demonstrações
financeiras do Grupo.
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7

Base de mensuração
As demonstrações financeiras individuais e consolidadas, foram preparadas com base no custo
histórico, exceto quando indicado de outra forma.

8

Principais políticas contábeis
O Grupo aplicou as políticas contábeis descritas abaixo de maneira consistente a todos os
exercícios apresentados nestas demonstrações financeiras individuais e consolidada.

a.

Base de consolidação

(i)

Combinações de negócios
Combinações de negócio são registradas utilizando o método de aquisição quando o controle é
transferido para o Grupo (veja (a) (iii)). A contraprestação transferida é geralmente mensurada
ao valor justo, assim como os ativos líquidos identificáveis adquiridos e passivos assumidos.
Qualquer ágio que surja na transação é testado anualmente para avaliação de perda por redução
ao valor recuperável (veja (s)(ii)). 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.
A contraprestação transferida não inclui montantes referentes ao pagamento de relações préexistentes. 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 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, vide nota
explicativa 34.
Se os planos de pagamento baseado em ações detidos pelos funcionários da adquirida precisam
ser substituídos (substituição de planos), todo ou parte do novo montante do plano de
substituição emitido pelo adquirente é incluído na mensuração da contraprestação transferida na
combinação de negócios. Essa determinação é baseada no valor de mercado do plano de
substituição comparado com o valor de mercado do plano de pagamento baseado em ações da
adquirida e na medida em que esse plano de substituição se refere a serviços prestados antes da
combinação.

(ii)

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.

44
240

Triple Play Brasil Participações S.A.
Demonstrações financeiras
em 31 de dezembro de 2019.

(iii)

Participação de acionistas não-controladores
O Grupo elegeu mensurar qualquer participação de não-controladores na adquirida pela
participação proporcional nos ativos líquidos identificáveis na data de aquisição.
Mudanças na participação do Grupo em uma subsidiária que não resultem em perda de controle
são contabilizadas como transações de patrimônio líquido.

(iv)

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.

(v)

Transações eliminadas na consolidação
Saldos e transações intra-grupo, e quaisquer receitas ou despesas não realizadas derivadas de
transações intra-grupo, 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.

b.

Moeda estrangeira

(i)

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. As diferenças
de moedas estrangeiras resultantes da conversão são geralmente reconhecidas no resultado do
exercício.
Ativos e passivos não monetários que 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.

c.

Receita operacional

(i)

Receita de contrato com cliente
O CPC 47/IFRS 15 estabelece uma estrutura abrangente para determinar se e quando uma
receita é reconhecida e por quanto a receita é mensurada. De acordo com o CPC 47/IFRS 15, a
receita é reconhecida quando o cliente obtém o controle dos bens ou serviços. Determinar o
momento da transferência de controle - em um momento específico no tempo ou ao longo do
tempo - requer julgamento.
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Venda de combos de assinatura
O Grupo oferece aos seus clientes combos para a contratação de pacotes de serviços. Como o
combo de serviços não é condição essencial para prestação do serviço e não há qualquer
customização para oferecer o serviço, o Grupo considera tal venda como uma obrigação de
desempenho distinta. As receitas com prestação de serviços são reconhecidas em conformidade
com o prazo do contrato vigente e no mês de competência, as faturas são emitidas no mês em
que o serviço é realmente prestado, de acordo com o andamento do contrato, e não há
pagamentos antecipados de o contrato.
De acordo com o CPC 47 / IFRS 15, a alocação do desconto entre as obrigações de desempenho
de cada serviço é permitida como se fossem serviços individuais. A receita total durante o
contrato de prestação de serviços não será alterada e também não haverá alteração no processo
de cobrança com clientes no fluxo de caixa do Grupo.

Receita por quebra de contrato (permanência)
O Grupo celebra alguns de seus contratos com seus clientes por um tempo mínimo de 12 meses.
Se o cliente não permanecer durante período mencionado, serão cobradas certas taxas/multas
proporcionais ao tempo restante para cumprir o contrato. Essa atividade não resulta na
transferência de bem ou serviço prometido ao cliente.
Para fins de atendimento ao CPC 47/IFRS 15, considerando que tais taxas não são
consideradas uma obrigação de desempenho distinta, a receita deve ser registrada em conjunto
com a receita da referida prestação do serviço, deve ser diferida e reconhecida ao resultado ao
longo do período do contrato.

d.

Benefícios a empregados

(i)

Benefícios de curto prazo
Além das obrigações oriundas da legislação trabalhista e dos acordos com entidades
representantes de seus associados, o Grupo e suas controladas concedem plano de saúde,
convênio odontológico, seguro de vida em grupo e programa de participação nos resultados.
As provisões contábeis são apuradas mensalmente em bases estimadas e apropriadas ao
resultado, tenho como contrapartida as obrigações trabalhistas.

(ii)

Acordos de pagamento baseado em ações
O valor justo na data de outorga dos acordos de pagamento baseado em ações concedidos aos
empregados é reconhecido como despesas de pessoal, com um correspondente aumento no
patrimônio líquido, durante o período em que os empregados adquirem incondicionalmente o
direito aos prêmios. O valor reconhecido como despesa é ajustado para refletir o número de
prêmios para o qual existe a expectativa de que as condições de serviço e de desempenho serão
atendidas, de tal forma que o valor final reconhecido como despesa seja baseado no número de
prêmios que efetivamente atendam às condições de serviço e de desempenho na data de
aquisição (vesting date). Para os prêmios de pagamento baseado em ações que não contenham
condições de aquisição (non-vesting conditions), o valor justo na data de outorga dos prêmios de
pagamento baseado em ações é mensurado para refletir tais condições e não são efetuados
ajustes posteriores para as diferenças entre os resultados esperados e os reais.
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O valor justo do montante a pagar aos empregados com relação aos direitos sobre a valorização
das ações, que são liquidados em ações do Grupo, é reconhecido como despesa com um
correspondente aumento no passivo durante o período em que os empregados adquirem
incondicionalmente o direito ao pagamento. O passivo é remensurado a cada data de balanço e
na data de liquidação, baseado no valor justo dos direitos sobre valorização das ações.
Quaisquer mudanças no valor justo do passivo são reconhecidas no resultado como despesas de
pessoal.

e.

Subvenção e assistência governamentais
Uma subvenção governamental incondicional é reconhecida no resultado como ‘Outras
Receitas’ quando a subvenção se torna recebível. Outras subvenções governamentais são
reconhecidas inicialmente como receitas diferidas pelo seu valor justo, quando existe razoável
segurança de que elas serão recebidas e que o Grupo irá cumprir as condições associadas com a
subvenção e são posteriormente reconhecidas no resultado como ‘Outras Receitas’, em uma
base sistemática ao longo da vida útil do ativo.
As subvenções relacionadas aos benefícios fiscais na apuração do imposto de renda e
contribuição social são reconhecidos no resultado como “Outras Receitas” em uma base
sistémica durante os períodos em que as despesas com imposto de renda e contribuição social
são registradas.
Durante os exercícios de 2019 e 2018 o Grupo não auferiu lucros fiscais. Dessa forma não
obteve no exercício receitas de subvenção governamental.

f.

Imposto de renda e contribuição social
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.

(i)

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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(ii)

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. 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. Ativos fiscais diferidos
são revisados a cada data de balanço e são reduzidos na extensão em que sua realização não seja
mais provável.

g.

Imobilizado

(i)

Reconhecimento e mensuração
Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, que inclui
os custos de empréstimos capitalizados, deduzido de depreciação acumulada e quaisquer perdas
acumuladas por redução ao valor recuperável (impairment).
Quando partes significativas de um item do imobilizado têm diferentes vidas úteis, elas são
registradas como itens separados (componentes principais) de imobilizado.

(ii)

Custos subsequentes
Custos subsequentes são capitalizados apenas quando for provável que benefícios econômicos
futuros associados possam ser auferidos pelo Grupo.

(iii)

Depreciação
A depreciação é calculada para amortizar o custo de itens do ativo imobilizado, líquido de seus
valores residuais estimados, utilizando o método linear baseado na vida útil estimada dos itens.
A depreciação é reconhecida no resultado. Terrenos não são depreciados.
As vidas úteis estimadas do ativo imobilizado são as seguintes:
Vida útil média (anos)

Edificações
Benfeitoria bens de terceiros
Postes
Amplificador de rede
Moveis e utensílios
Sistema de comunicações
Computadores e periféricos
Maquinas e equipamentos
Sistema de refrigerações
Ferragens, ferramentas e instrumentos
Rede de transmissão de dados
Equipamentos TV/Internet/Radio
Cable/Conversor/Instalações domiciliares
Equipamento de telefonia
Veículos
Equipamento em comodato
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2019

2018

25
17,5
25
10
10
5
5
10
10
5
10
10
5
10
5
10

25
17,5
25
10
10
5
5
10
10
5
10
10
5
10
5
10
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Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais são revistos a cada data de
balanço e ajustados caso seja apropriado.

h.

Ativos intangíveis e ágio

(i)

Reconhecimento e Mensuração
Ágio
O ágio é mensurado ao custo, deduzido das perdas acumuladas por redução ao valor
recuperável.

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.

(ii)

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, são reconhecidos no resultado conforme
incorridos.

(iii)

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:
Vida útil média em anos

Software
Base de assinantes de internet (i)
Carteira de clientes (i)
(i)

2019

2018

5
7
4

5
7
4

Vidas úteis determinadas com base no fluxo dos contratos com os clientes.

Os métodos de amortização, as vidas úteis e os valores residuais são revistos a cada data de
balanço e ajustados caso seja apropriado.

i.
(i)

Instrumentos financeiros
Reconhecimento e mensuração inicial
O contas a receber de clientes 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 contas a receber de clientes sem um componente material
de financiamento) ou um passivo financeiro é inicialmente mensurado pelo valor justo, mais,
para um item não mensurado no VJR, custos de transação que são diretamente atribuíveis à sua
aquisição ou emissão. As contas a receber de clientes sem um componente significativo de
financiamento são mensuradas inicialmente pelo preço da transação.
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(ii)

Classificação e mensuração subsequente
Ativos Financeiros
No reconhecimento inicial, um ativo financeiro é classificado como mensurado: pelo custo
amortizado; no VJR (Valor justo por meio do resultado)- instrumento de dívida; na FVTOCI
(Valor justo por meio de outros resultados abrangentes ) - instrumento patrimonial; ou no VJR.
Os ativos financeiros não são reclassificados após o reconhecimento inicial, a menos que o
Grupo altere o modelo de negócios para gerenciamento de ativos financeiros, caso em que todos
os ativos financeiros afetados serão reclassificados no primeiro dia do período subsequente à
alteração no modelo de negócios.
Um ativo financeiro é mensurado pelo custo amortizado se atender às duas condições abaixo e
não for designado como mensurado no VJR:

x

é mantido dentro de um modelo de negócios cujo objetivo é manter ativos financeiros para
receber fluxos de caixa contratuais; e

x

seus termos contratuais geram, em datas específicas, fluxos de caixa apenas relacionados ao
pagamento de principal e juros sobre o valor em aberto do principal.
Um instrumento de dívida é medido no FVTOCI se atender às duas condições abaixo e não for
designado como medido no VJR.

x

é mantido dentro de um modelo de negócios cujo objetivo é alcançado tanto pelo recebimento
de fluxos de caixa contratuais quanto pela venda de ativos financeiros; e

x

seus termos contratuais geram, em datas específicas, fluxos de caixa que são apenas pagamentos
de principal e juros sobre o valor em aberto do principal.
No reconhecimento inicial de um investimento em um instrumento patrimonial não mantido
para negociação, o Grupo pode escolher, de forma irrevogável, apresentar alterações
subsequentes no valor justo do investimento em OCI. Essa escolha é feita com base em
investimentos.
Todos os ativos financeiros não classificados como mensurados ao custo amortizado, conforme
descrito acima ou no VJORA, são classificados como VJR. No reconhecimento inicial, o Grupo
pode designar irrevogavelmente um ativo financeiro que atenda aos requisitos a serem
mensurados pelo custo amortizado ou como VJORA, como VJR se eliminar ou reduzir
significativamente uma incompatibilidade contábil que, de outra forma, surgiria.

Ativos financeiros - Avaliação do modelo de negócio
O Grupo realiza uma avaliação da finalidade do negócio em que um ativo financeiro é mantido
em carteira, uma vez que isso reflete melhor a maneira como o negócio é gerenciado e as
informações são fornecidas à Administração. As informações consideradas são compostas por:
políticas e objetivos estabelecidos para o portfólio e operação prática dessas políticas.
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Eles incluem a questão de saber se a estratégia da administração se concentra em obter receitas
de juros contratuais, manter um determinado perfil de taxa de juros, combinar a duração dos
ativos financeiros com a duração dos passivos relacionados ou saídas de caixa esperadas ou a
realização dos fluxos de caixa através da venda de ativos ;
x

como o desempenho do portfólio é avaliado e relatado à administração do Grupo;

x

riscos que afetam o desempenho do modelo de negócios (e os ativos financeiros mantidos nesse
modelo de negócios) e a maneira pela qual esses riscos são gerenciados; e

x

a taxa de vendas, o volume e o momento das vendas de ativos financeiros em períodos
anteriores, os motivos dessas vendas e as expectativas futuras de vendas.
Transferências de ativos financeiros para terceiros em transações que não se qualificam para
desreconhecimento não são consideradas vendas, o que é consistente com o reconhecimento
contínuo dos ativos do Grupo.
Ativos financeiros mantidos para negociação ou administrados com desempenho avaliado com
base no valor justo são mensurados pelo valor justo por meio do resultado.

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:
x

eventos contingentes que modifiquem o valor ou o a época dos fluxos de caixa;

x

termos que possam ajustar a taxa contratual, incluindo taxas variáveis;

x

o pré-pagamento e a prorrogação do prazo; e

x

os termos que limitam o acesso do Grupo a fluxos de caixa de ativos específicos (por exemplo,
baseados na performance de um ativo).

Ativos financeiros - Mensuração subsequente e ganhos e perdas
Ativos financeiros a valor justo
Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor justo. O resultado líquido, incluindo
juros ou receita de dividendos, é reconhecido no resultado.
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Ativos financeiros a custo amortizado
Esses ativos são subsequentemente mensurados ao custo amortizado 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 impairment são reconhecidos no resultado. Qualquer ganho ou
perda no desreconhecimento é reconhecido no resultado.
Instrumentos de dívida na VJORA
Esses ativos são subsequentemente mensurados pelo valor justo. A receita de juros calculada
pelo método dos juros efetivos, ganhos e perdas cambiais e perdas por redução ao valor
recuperável são reconhecidos no resultado. Outro lucro líquido é reconhecido no OCI. No
desreconhecimento, os lucros acumulados em OCI são reclassificados para o resultado.
Instrumentos de patrimônio na VJORA
Esses ativos são subsequentemente mensurados pelo valor justo. Os dividendos são
reconhecidos como ganho no resultado, a menos que o dividendo represente claramente uma
recuperação de parte do custo do investimento. Outro lucro líquido é reconhecido no OCI e
nunca é reclassificado para o resultado.

Passivos financeiros - classificação, mensuração subsequente e ganhos e perdas
Os passivos financeiros foram classificados como mensurados como custo amortizado ou pelo
valor justo por meio de resultado. Um passivo financeiro é classificado como mensurado pelo
valor justo por meio do resultado se for classificado como mantido para negociação, se for um
derivativo ou atribuído como tal no reconhecimento inicial. Passivos financeiros mensurados ao
valor justo por meio de resultado são mensurados ao valor justo e o resultado líquido, acrescido
de juros, é reconhecido no resultado. Outros passivos financeiros são subsequentemente
mensurados pelo custo amortizado utilizando o método dos juros efetivos. As despesas com
juros, ganhos e perdas cambiais são reconhecidos no resultado. Qualquer ganho ou perda no
desreconhecimento também é reconhecido no resultado.
Os instrumentos financeiros mantidos pelo Grupo em 31 de dezembro de 2019 são apresentados
no quadro a seguir:
Controladora
Instrumentos financeiros

Classificação

Aplicações financeiras
Contas a receber e outros recebíveis

Custo amortizado
Custo amortizado

Total de ativos financeiros

Consolidado

2019

2018

2019

2018

124
-

3.922
-

44.885
27.127

40.258
23.147

124

3.922

72.012

63.405

Controladora
Instrumentos financeiros

Classificação

Empréstimos e financiamentos
Arrendamentos
Fornecedores e outras contas a pagar
Contraprestação Contigente
Obrigação com aquisição de controlada

Custo amortizado
Custo amortizado
Custo amortizado
Valor justo por meio do resultado
Custo amortizado

Total de passivos financeiros
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Controladora

2019

2018

2019

2018

839
16.532

6.000
39.373

232.077
5.098
35.078
839
82.264

128.847
31.157
22.000
106.390

17.371

45.373

358.544

288.394
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(iii)

Desreconhecimento
Ativos financeiros
O Grupo desreconhece um ativo financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do
ativo expiram, ou quando o Grupo transfere os direitos contratuais de recebimento aos fluxos de
caixa contratuais sobre um ativo financeiro em uma transação na qual substancialmente todos os
riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro são transferidos ou na qual 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.

Passivos financeiros
O Grupo desreconhece um passivo financeiro quando sua obrigação contratual é retirada,
cancelada ou expira.
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.

(iv)

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.

j.
(i)

Capital social
Ações ordinárias
Custos adicionais diretamente atribuíveis à emissão de ações e opções de ações são
reconhecidos como redutores do patrimônio líquido. Efeitos de impostos relacionados aos
custos dessas transações estão contabilizadas conforme o CPC 32 / IAS 12.

k.

Redução ao valor recuperável (Impairment)

(i)

Ativos financeiros não derivativos
Instrumentos financeiros
O Grupo reconhece provisões para perdas esperadas de crédito sobre ativos financeiros
mensurados ao custo amortizado.O Grupo mensura a provisão para perda em um montante 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 considerando informações
prospectivas (forward-looking), decorrentes de fatores macroeconômicos, como por exemplo,
fatores que afetam o poder de compra e os hábitos de gasto do consumidor.
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O Grupo presume que o risco de crédito de um ativo financeiro aumentou significativamente se
este estiver com mais de 180 dias de atraso.
O Grupo considera um ativo financeiro como inadimplente quando é pouco provável que o
devedor pague integralmente suas obrigações de crédito à Companhia, sem recorrer a ações
como a realização da garantia (se houver alguma).
O período máximo considerado na estimativa de perda de crédito esperada é o período
contratual máximo durante o qual o Grupo está exposto ao risco de crédito.

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 a valor presente com base em todas as
insuficiências de caixa (ou seja, a diferença entre os fluxos de caixa devidos à Companhia de
acordo com o contrato e os fluxos de caixa que o Grupo espera receber).

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:
x

Dificuldades financeiras significativas do emissor;

x

Quebra de cláusulas contratuais, tais como inadimplência; ou,

x

Reestruturação de um valor devido ao Grupo em condições que não seriam aceitas em
condições normais.
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. 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.

(ii)

Ativos não-financeiros
Em cada data de relato, os valores contábeis dos ativos não financeiros do Grupo, exceto os
impostos diferidos, são analisados quanto ao desempenho das unidades geradoras de caixa
definidas, a fim de identificar uma possível perda no valor recuperável do ágio e de outros
ativos.
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A determinação do valor recuperável da unidade geradora de caixa à qual o ágio é atribuído
também inclui o uso de premissas e estimativas e requer um grau significativo de julgamento e
critério. Se houver indicação de uma possível desvalorização nessas unidades geradoras de
caixa, o valor recuperável do ativo é estimado. No caso de ágio, o valor recuperável é testado
anualmente.
Para testes de redução ao valor recuperável, os ativos são agrupados em Unidades Geradoras de
Caixa (UGCs), ou seja, o menor grupo possível de ativos que gera entradas de caixa por meio de
seu uso contínuo, que são amplamente independentes das entradas. caixa de outros ativos ou
UGCs. O ágio das combinações de negócios é alocado às UGCs ou grupos de UGCs que se
beneficiam das sinergias da combinação.
O valor recuperável ou UGC de um ativo é o valor mais alto em uso e o valor justo menos os
custos de venda. O valor em uso é baseado nos fluxos de caixa futuros estimados, descontados a
valor presente, utilizando uma taxa de desconto antes dos impostos, que reflete as avaliações
atuais do mercado quanto ao valor do dinheiro vezes e os riscos específicos dos ativos ou
UGC.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, exceto para o ágio por
rentabilidade futura. 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.

l.

Provisões
As provisões são determinadas por meio do desconto dos fluxos de caixa futuros estimados a
uma taxa antes de impostos que reflita as avaliações atuais de mercado quanto ao valor do
dinheiro no tempo e riscos específicos para o passivo relacionado. Os efeitos do
desreconhecimento do desconto pela passagem do tempo são reconhecidos no resultado como
despesa financeira.

m.

Arrendamentos
Políticas contábeis aplicáveis a partir e 1 de janeiro de 2019

(i)

Determinando quando um contrato contém um arrendamento
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 de tempo 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
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(ii)

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 não possui
componentes que devam ser separados no momento da sua mensuração inicial.
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.
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. Geralmente, o Grupo usa sua taxa incremental sobre
empréstimo como taxa de desconto.
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.
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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. O Grupo apresenta ativos de
direito de uso que não atendem à definição de propriedade para investimento em "ativo
imobilizado" e passivos de arrendamento em "empréstimos e financiamentos" no balanço
patrimonial.

(iii)

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, nas despesas gerais e
administrativas, vide nota 32.

(iv)

Contratos celebrados 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:

x

o cumprimento do acordo dependia do uso de um ativo ou ativos específicos; e

x

o 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:



o 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;



o 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



fatos 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.
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.
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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.

n.

Demonstrações de valor adicionado
O Grupo elaborou demonstrações do valor adicionado (DVA) nos termos do pronunciamento
técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado, as quais são apresentadas como parte
integrante das demonstrações financeiras conforme práticas contábeis adotadas no Brasil
aplicável as companhias abertas, enquanto para as IFRS representam informação financeira
suplementar.

o.

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 ordenada 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.
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.

p.

Receitas financeiras e despesas financeiras
As receitas e despesas financeiras do Grupo representam juros e variações monetárias e
cambiais decorrentes de aplicações financeiras, instrumentos financeiros, empréstimos,
financiamentos, ajustes ao valor presente de transações que geram ativos e passivos monetários
e outras operações financeiras, sendo reconhecidas pelo regime de competência quando ganhas
ou incorridas, tais como:

x

receita de juros;

x

despesa de juros;

x

ganhos/perdas líquidos de ativos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado;

x

ganhos/perdas líquidos de variação cambial sobre ativos e passivos financeiros;

x

descontos financeiros adiquiridos e concedidos.
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q.

Novos pronunciamentos emitidos, mas não vigentes
IFRS 17- Contratos de Seguros
A IFRS 17 introduz um novo modelo de mensuração para contratos de seguros. Ela estabelece
princípios para reconhecimento, mesuração, apresentação e divulgação de contratos de seguros
emitidos. O objetivo da IFRS 17 é assegurar que as entidades oferençam informação relevantes
de maneira confiável que represente esses contratos. O padrão será adotado a partir do exercício
iniciado em ou após 1º de janeiro de 2022, a administração entende que a adoção desse
pronunciamento não terá impacto significativo nas demonstrações financeiras do Grupo.

Alterações ao IFRS 3 (R) : Definição de negócios
Em outubro de 2018, o IASB emitiu alterações à definição de negócio em IFRS 3 (R), para
ajudar as entidades a determinar se um conjunto adquirido de atividades e ativos consiste ou não
em um negócio. Elas esclarecem os requisitos mínimos para uma empresa, eliminam a avaliação
sobre se os participantes no mercado são capazes de substituir qualquer elemento ausente,
incluem orientações para ajudar entidades a avaliar se um processo adquirido é substantivo,
delimitam melhor as definições de negócios e de produtos e introduzem um teste de concetração
de valor justo opcional. Como as alterações se aplicam prospectivamente a transações ou outros
eventos que ocorram na data ou após a primeira aplicação, o Grupo não será efetado por essas
alterações na data de transição.

Alterações a IAS 8: Definição de omissão material
Em outubro de 2018, o IASB emitiu alterações à IAS 1 e IAS 8 Accounting Policies, Changes
in Accounting Estimates and Errors, para alinhar a definição de omissão, em todas as normas e a
informação é material sua omissão ou distorção pode influenciar, razoavelmente, decisões que
os principais usuários das demonstrações financeiras de propósito geral fazem com base nessas
demonstrações financeiras que fornecem informações financeiras sobre relatório específico da
entidade.
Não é esperado que essas alterações tenham impactos significativos nas demonstrações
financeiras individuais e consolidadas.

9

Caixa e equivalentes de caixa
Controladora

Consolidado

2019

2018

2019

2018

Caixa
Bancos
Aplicação financeira

3
-

9
-

432
24.818
7

331
6.935
7

Total

3

9

25.257

7.273

As análises sobre risco de crédito e taxa de juros pode ser observada na nota explicativa 26.
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10

Aplicações financeiras
Controladora

Garantia escrow (i)
Aplicação financeira - recursos vinculados a acordos
contratuais (ii)

Circulante
Não circulante

Consolidado

2019

2018

2019

2018

-

-

36.538

35.031

75

3.922

8.298

5.227

75

3.922

44.836

40.258

75
-

3.922
-

37.421
7.415

40.217
41

75

3.922

44.836

40.258

(i)

Do total, R$ 36.538 correspondem a aplicações financeiras que estão vinculadas ao cumprimento de acordos
contratuais e mantidas pela controlada Cabo Telecom no Banco Santander, em quotas de fundos de investimentos,
sem prazo de vencimento, com disponibilidade de resgate imediato, a remuneração reflete o risco de a carteira,
baseadas em referenciais do CDI, multi mercado e cambial. A rentabilidade acumulada dos fundos de investimentos
durante o exercício de 2019 e 2018 foram de 5,83% e 6,40% respectivamente.

(ii)

Aplicação vinculada refere-se a cotas de fundo de investimentos de renda fixa, os quais possuem a maioria de seus
investimentos em títulos públicos federais e/ou títulos privados de baixo risco de crédito, remuneradas a taxa
referencial CDI e índices atrelados a variação cambial. Essas aplicações não possuem vencimento. A rentabilidade
acumulada dos fundos de investimentos durante o exercício de 2019 e 2018 foram de 6,50% e 19,73%
respectivamente.
Uma análise sobre risco de crédito e taxa de juros pode ser observada na nota explicativa 26.

11

Contas a receber de clientes
Consolidado
2019

2018

Contas a receber - serviços
Outras contas a receber

48.598
1.270

39.924
1.099

Subtotal

49.868

41.023

77
(22.620)

77
(17.953)

27.325

23.147

Serviços a faturar
Provisão para redução ao valor recuperável

Os recebíveis estão dados em garantias a empréstimos (vide nota 18).
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Composição por idade dos valores a receber
Consolidado

A vencer
Vencido (dias):
Até 30 dias
31–60
61–90
91–120
121–180
>180

2019

%

2018

%

16.335

31,15%

11.368

28%

6.805
1.827
1.255
1.065
1.754
20.827

13,80%
3,70%
2,54%
2,16%
3,56%
43,09%

5.600
1.150
779
714
1.342
20.070

14%
3%
2%
2%
3%
49%

49.868

100%

41.023

100%

Movimentação da provisão para redução ao valor recuperável
Consolidado
2019

2018

Saldo no início do exercício
Constituição de provisão no exercício

(17.953)
(4.667)

(13.787)
(4.166)

Saldo final

(22.620)

(17.953)

O Grupo e suas controladas para constituir a provisão para redução ao valor recuperável do
contas a receber realizou estudo individualizado da composição dos saldos da carteira de
clientes, observando se o risco de crédito de um ativo financeiro aumentou significativamente
desde o reconhecimento inicial. Isso inclui informações e análises quantitativas e qualitativas,
com base na experiência histórica do Grupo, na avaliação de crédito e considerando
informações prospectivas. Ainda que o Grupo acredite que as premissas utilizadas são
razoáveis, os resultados podem ser diferentes.

12

Outros créditos
Consolidado

Adiantamentos
Dividendos a receber
Outros

Circulante
Não-circulante

Consolidado

2019

2018

2019

2018

10.059
-

10.059
-

4.666
53

4.439
85

10.059

10.059

4.719

4.524

10.059

10.059

4.666
53

4.493
31

10.059

10.059

4.719

4.524
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Depósitos judiciais
Consolidado

Depósitos judiciais

2019

2018

9.402

8.478

9.402

8.478

Valores depositados judicialmente devido à ação de cobrança do Fundo de Universalização dos
Serviços de Telecomunicações (FUST) incidentes sobre as mensalidades de ponto principal e de
pontos adicionais pay-per-view. O Grupo está aguardando a cobrança formal por parte da
ANATEL, quando então o saldo será compensado com o passivo provisionado, o, conforme
explicado nas notas de nº 19 e 22.
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Composição do saldo

a.

121.186
36.674
14.218
43.795

121.186
36.674
14.218
43.795

215.873

Cabo Telecom
Multiplay
Tecnet
A2 Agentes

Total

31.867

21.567

31 de dezembro de 2019

63

5.709
5.816
18.005
2.337

-

99.99%
99.17%
99.99%
99.99%

2019

Patrimônio
líquido

25.445

16.183
3.112
2.808
3.342

2018

120
13.947
4.500
3.000

15.939

8.907
1.077
9.363
(3.408)

2019

Direta Comunicações Ltda
Conexão Serviços de Comunicação Multimidia Ltda.
Conexão Serviços de Valor Adicionado Ltda
Conexão Telecomunicações e Internet Ltda.

269.081

172.690
35.019
14.235
47.137

2018

3.820

1.739
(10.922)
13.078
(75)

Resultado
do período

-

99.99%
99.17%
99.99%
99.99%

2018

Percentual de
participação

Controladas indireta

277.371

180.300
36.096
17.246
43.729

2019

Patrimônio líquido

Resultado do
período

Capital
social

215.873

2018

Capital Social

2019

Controladas
Diretas

25.418

16.182
3.086
2.808
(3.342)

2018

-

99,99%
99,99%
99,99%
99,99%

Percentual de
participação

15.928

8.906
1.068
9.362
(3.408)

2019

Resultado de
Equivalência
Patrimonial

50.123

50.123
-

2018

3.820

1.739
(10.921)
13.077
(75)

Resultado de
Equivalência
Patrimonial 2019

50.123

50.123
-

2019

Ágio

Os investimentos em controladas, apresentados nas demonstrações financeiras individuais da controladora, é como segue:

Investimentos em controladas

14

268.767

172.673
34.729
14.233
47.132

2018

31.863

5.708
5.815
18.003
2.337

Investimento 2019

277.048

180.282
35.797
17.245
43.724

2019

Investimento em
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b.

Movimentação
A movimentação dos investimentos em controladas, apresentados nas demonstrações
financeiras individuais da controladora, é como segue:
2019

2018

318.890

238.531

(7.647)
15.928
-

45.794
11.427
(52.403)
25.418
50.123

327.171

318.890

Saldo inicial em 1º de janeiro
Aportes de capital
Aquisições
Dividendos
Equivalência patrimonial
Ágio
Saldo final em 31 de dezembro

15

Imobilizado
O ativo imobilizado do Grupo é submetido à análise de indicação de perda de seu valor
recuperável para assegurar que o valor contábil não supera o valor recuperável. Após a análise
de fontes de informações externas e internas, em 31 de dezembro de 2019 os ativos não
apresentaram qualquer indício de perda, desvalorização ou dano físico que pudesse
comprometer o fluxo de caixa futuro do Grupo. Adicionalmente o Grupo não mantém ativos
imobilizados em garantias.

Conciliação do valor contábil:
Consolidado

Descrição
Terrenos
Edificações
Benfeitoria bens de terceiros
Postes
Amplificador de rede
Móveis e utensílios
Sistema de comunicações
Computadores e periféricos
Maquinas e equipamentos
Sistema de refrigerações
Sistema de combate a incêndio
Ferragens, ferramentas e instrumentos
Rede de transmissão, equipamento óptico
Equipamentos TV/internet/rádio
Cable, conversor, instalações domiciliares
Veículos
Celular
Direito de uso

Taxa de
depreciação
4%
6%
4%
10%
10%
20%
20%
10%
10%
10%
20%
13%
20%
20%
20%
20%

Total Imobilizado líquido

Custo

Depreciação
Acumulada

Líquido em
31.12.2019

Líquido em
31.12.2018

840
858
4.402
2.165
106
3.029
414
5.555
6.959
720
597
20.749
172.213
83.316
292.232
2.607
58
7.163

(498)
(1.933)
(1.316)
(39)
(1.766)
(320)
(4.040)
(5.401)
(200)
(39)
(19.441)
(69.308)
(55.366)
(146.490)
(1.229)
(7)
(2.200)

840
360
2.469
849
67
1.263
94
1.515
1.558
520
558
1.308
102.905
27.950
145.742
1.378
51
4.963

664
296
1.844
800
67
917
92
1.607
2.428
397
183
1.232
78.498
23.917
111.276
1.191
21
-

603.983

(309.593)

294.391

225.430

O Grupo possui ativos dados em garantias a empréstimos no montante de R$ 18.205, sendo R$
17.761 em Máquinas e Equipamentos, R$ 275 em Rede de transmissão e R$ 169 em Sistemas
de combate a incêndio. Vide nota 18.
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Movimentação do valor contábil
Descrição
Terrenos
Edificações
Benfeitoria bens de terceiros
Postes
Amplificador de rede
Móveis e utensílios
Sistema de comunicações
Computadores e periféricos
Maquinas e equipamentos
Sistema de refrigerações
Sistema de combate a incêndio
Ferragens, ferramentas e instrumentos
Rede de transmissão, equipamento óptico
Equipamentos TV/internet/rádio
Cable, conversor, instalações domiciliares
Veículos
Celular
Total
Direito de uso

Total imobilizado líquido

Valor em
31/12/2018
664
296
1.844
800
67
917
92
1.607
2.428
397
183
1.232
78.498
23.917
111.276
1.191
21

Adoção inicial
IFRS 16
-

Aquisições
176
101
1.248
134
6
703
11
429
316
181
412
365
36.176
8.191
68.782
526
48

Baixas
(400)
(179)
(26)
(21)
(107)
(12)
(50)

Depreciação
(37)
(223)
(85)
(6)
(178)
(9)
(521)
(1.160)
(58)
(37)
(268)
(12.091)
(3.729)
(34.316)
(339)
(6)

Valor em
31/12/2019
840
360
2.469
849
67
1.263
94
1.515
1.558
520
558
1.308
102.905
27.950
145.742
1.378
51

225.430

-

117.805

(795)

(53.062)

289.428

-

4.458

2.705

-

(2.200)

4.963

225.430

4.458

120.510

(795)

(55.262)

294.391

Valor em
31/12/2017

Adições
aquisições
de empresas

Adições

Baixas

Depreciação

Valor em
31/12/2018

521
296
1.615
784
1
867
83
697
606
140
1.223
41.680
20.725
81.372
434
-

83
29
1
59
409
1.276
61
16.493
983
10.039
930
3

60
416
96
70
204
22
830
788
284
185
405
27.606
5.474
47.531
19

(61)
(40)
(824)
(85)
(589)
-

(29)
(188)
(80)
(4)
(152)
(13)
(329)
(202)
(27)
(2)
(457)
(6.457)
(3.180)
(27.077)
(173)
(1)

664
296
1.844
800
67
917
92
1.607
2.428
397
183
1.232
78.498
23.917
111.276
1.191
21

151.044

30.366

83.990

(1.599)

(38.371)

225.430

Descrição
Terrenos
Edificações
Benfeitoria bens de terceiros
Postes
Amplificador de rede
Móveis e utensílios
Sistema de comunicações
Computadores e periféricos
Maquinas e equipamentos
Sistema de refrigerações
Sistema de combate a incêndio
Ferragens, ferramentas e instrumentos
Rede de transmissão, equipamento óptico
Equipamentos TV/internet/rádio
Cable, conversor, instalações domiciliares
Veículos
Celular
Total imobilizado líquido

a.

Informações adicionais dos arrendamentos
A seguir, apresentamos a movimentação dos arrendamentos, após a adoção da IFRS 16, já
contemplados nos quadros de movimentação do imobilizado:
Direito de uso arrendamento mercantil

Taxa anual de depreciação (%)

Veículos

Imóveis

Total

33,33 a 50,00

5,00 a 98,9

Saldos e movimentações:
Adoção inicial em 01/01/2019

1.936

2.522

4.458

Adições

1.365

1.082

2.447

187

71

258

(1.174)

(1.026)

(2.200)

Ajustes por remensuração
Depreciação (IFRS 16)
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2.314

Saldo em 31/12/2019

16
a.

2.649

4.963

Intangível
Movimentação do valor contábil (Controladora)
Controladora
Taxa anual de
amortização

Valor em
31/12/2018

Amortização

Valor em
31/12/2019

25%

4.794

(982)

3.812

4.794

(982)

3.812

Descrição
Carteira de clientes (iii)
Total

Controladora
Taxa anual de
amortização

Valor em
31/12/2017

Adições

Amortização

Valor em
31/12/2018

25%

-

5.550

(756)

4.794

-

5.550

(756)

4.794

Descrição
Carteira de clientes (iii)
Total

b.

Movimentação do valor contábil (Consolidado)
Descrição

Taxa anual de
amortização

Valor em
31/12/2018

Adições

Amortização

Valor em
31/12/2019

20%
20%

7.003
1.640
33
38.407

858
1
7
-

(2.259)
(328)
(18.231)

5.602
1.313
40
20.176

263.067

-

-

263.067

310.150

866

(20.818)

290.198

Software (i)
Base de assinantes (ii)
Marcas e patentes
Carteira de clientes (iii)
Ágio na aquisição de
investimentos (iv)

25%

Total

Consolidado

Descrição
Software (i)
Base de assinantes (ii)
Marcas e patentes
Carteira de clientes (iii)
Ágio na aquisição de
investimentos (iv)
Total
(i)

Custos

Amortizações

Taxa anual de
amortização

Valor em
31/12/2017

Adições por
aquisições de
empresas

Adições

Adições

Valor em
31/12/2018

20%
20%

3.949
29
33.531

23.208

4.785
1.752
4
3.283

(1.731)
(112)
(21.615)

7.003
1.640
33
38.407

25%

163.416

99.651

-

-

263.067

200.925

122.859

9.824

(23.458)

310.150

São os códigos de computadores necessários para o correto funcionamento dos equipamentos que controlam e gerenciam os serviços de voz, dados e
vídeo da controlada indireta Cabo Serviços de Telecomunicações Ltda. Como também os sistemas ERP e CRM.
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(ii)

A aquisição da base de assinantes da empresa BVCi, pela controlada indireta Alegra Telecomunicações do Brasil Ltda. foi efetivada no dia 1º de julho
de 2018.

(iii)

Carteria de clientes na aquisição das controladas diretas Cabo Serviços de Telecomunicações Ltda, da Videomar Rede Nordeste S.A e Tecnet Provedor
de Acesso as Redes de Comunicação Ltda. E das controladas indiretas Direta Comunicações Ltda, Direta Central de Alarmes e Comercio Ltda, Direta
Processamentos de Dados Ltda, Alegra Telecomunicações do Brasil Ltda, Conexão Serviços de Comunicação Multimidia Ltda, Conexão Serviços de
Valor Adicionado Ltda e Conexão Telecomunicações e Internet Ltda

(iv)

Ágio na aquisição das empresas Tecnet Provedor de Acesso as Redes de Comunicação Ltda pela Triple Play Brasil Participações S/A e nas aquisições
das empresas Direta Comunicações Ltda, Direta Central de Alarmes e Comercio Ltda, Direta Processamentos de Dados Ltda, Alegra
Telecomunicações do Brasil Ltda, Conexão Serviços de Comunicação Multimidia Ltda, Conexão Serviços de Valor Adicionado Ltda e Conexão
Telecomunicações e Internet Ltda pela empresa A2 Agentes Autorizados Ltda.

c.

Análise de recuperabilidade de ativos tangíveis e intangíveis

(i)

Tangíveis e intangíveis com vida útil definida
A Administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos tangíveis e intangíveis
com vida útil definida com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias
econômicas, operacionais ou tecnológicas que possam indicar deterioração ou perda de seu
valor recuperável.

(ii)

Ágio pago por expectativa de rentabilidade futura
O saldo de ágio apurado nas aquisições de participações societárias encontra-se fundamentado
na expectativa de rentabilidade futura das operações adquiridas e soma R$ 263.067 em 31 de
dezembro de 2019.
Tecnet Pro. De acessos as redes de Com Ltda.
Cabo Serviços de Telecomunicações Ltda.
Videomar Rede Nordeste S/A
A2 Agentes Autorizados Ltda.

50.123
145.307
18.110
49.527

Ágio

263.067

As empresas testam anualmente o valor recuperável dos seus ativos intangíveis de vida útil
indefinida, que se constitui principalmente de licenças e ágio por expectativa de resultados
futuros, advindos de processos de combinação de negócios, utilizando o conceito do valor em
uso, através de modelos de fluxo de caixa descontado.
O ágio apurado na aquisição do investimento é testado anualmente em relação ao seu valor de
recuperação, no nível da unidade geradora de caixa.

(iii)

Principais premissas utilizadas nos testes de perda do valor recuperável de ativos
tangíveis e intangíveis
Para fins de teste de perda por redução ao valor recuperável de ativos tangíveis e intangíveis o
Grupo e suas controladas considerou quatro unidades geradoras de caixa, sendo elas as
controladas Cabo Serviços de Telecomunicações Ltda, Videomar Rede Nordeste S.A, Tecnet
Prov. De acessos as Redes de Com. Ltda. e A2 Agentes Autorizados Ltda.
As controladas realizaram teste de valor recuperável dos ativos tangíveis e intangíveis em 2019,
por meio de cálculo baseado no valor em uso a partir de projeções de caixa provenientes de
orçamentos financeiros aprovados pela alta administração.
Os fluxos de caixa futuros foram descontados com base na taxa representativa do custo de
capital. De forma consistente com as técnicas de avaliação econômica, a avaliação do valor em
uso é efetuada para um período de 05 (cinco) anos, e a partir de então, considerando-se a
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perpetuidade das premissas tendo em vista a capacidade de continuidade dos negócios por
tempo indeterminado.

68
264

Triple Play Brasil Participações S.A.
Demonstrações financeiras
em 31 de dezembro de 2019.

Para desconto dos fluxos de caixa futuros utilizou-se a taxa real de 10,91% a.a. para as
controladas Cabo Serviços de Telecomunicações Ltda., Videomar Rede Nordeste S.A., Tecnet
Prov. De acessos as Redes de Com. Ltda. e A2 Agentes Autorizados Ltda..
A estimativa do valor em uso utilizou as seguintes premissas:

Receita
Cabo Serviços de Telecomunicações Ltda.
O volume e o preço de venda foram projetados em base real (com inflação) com base nas
estimativas do Grupo e resultam em crescimento composto agregado (CAGR) de 4,32% a.a. no
exercício de 2019 (3,75% a.a. em 2018).
Videomar Rede Nordeste S.A.
O volume e o preço de venda foram projetados em base real (com inflação) com base nas
estimativas do Grupo e resultam em crescimento composto agregado (CAGR) de 5,77 % a.a.
entre o período de 2019 (3,75% a.a. em 2018).
Tecnet Prov. De acessos as Redes de Com. Ltda.
O volume e o preço de venda foram projetados em base real (com inflação) com base nas
estimativas do Grupo e resultam em crescimento composto agregado (CAGR) de 13,09% a.a. no
exercício de 2019.
A2 Agentes Autorizados Ltda.
O volume e o preço de venda foram projetados em base real (com inflação) com base nas
estimativas do Grupo e resultam em crescimento composto agregado (CAGR) de 5,61% a.a. e
15,79% a.a no exercício de 2019, considerando suas controladas Direta Comunicações Ltda e
Conexão Telecomunicações e Internet Ltda., respectivamente.

Custo
O custo foi projetado com base nas estimativas do Grupo, após a projeção das vendas.

Despesas
As despesas variáveis de vendas foram projetadas com base nos percentuais históricos sobre a
receita operacional bruta.
As despesas administrativas e gerais de vendas foram embasadas nos gastos orçados e
aprovados pela alta administração.

Lucro Líquido e Geração de Caixa Livre
Cabo Serviços de Telecomunicações Ltda.
O Lucro Líquido resultante da aplicação das premissas acima cresce com uma taxa de
crescimento composta (CAGR) de 80% a.a. entre o período de 2019 a 2024.
A Geração de Caixa Livre é então calculada usando-se projeções de investimentos e variações
de capital de giro. Para a perpetuidade a taxa de crescimento utilizada foi considerado a
inflação de 3,5% a.a.
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Videomar Rede Nordeste S.A.
O Lucro Líquido resultante da aplicação das premissas acima cresce com uma taxa composta
(CAGR) de 27,5% a.a. entre o período de 2019 a 2024.
A Geração de Caixa Livre é então calculada usando-se projeções de investimentos e variações
de capital de giro. Para a perpetuidade a taxa de crescimento utilizada foi considerado a
inflação de 3,5% a.a.
Tecnet Prov. De acessos as Redes de Com. Ltda.
O Lucro Líquido resultante da aplicação das premissas acima cresce com uma taxa composta
(CAGR) de 0,6% a.a. entre o período de 2019 a 2024.
A Geração de Caixa Livre é então calculada usando-se projeções de investimentos e variações
de capital de giro. Para a perpetuidade a taxa de crescimento utilizada foi considerado a
inflação de 3,5% a.a.
A2 Agentes Autorizados Ltda.
O Lucro Líquido resultante da aplicação das premissas acima em suas controladas, cresce com
uma taxa composta (CAGR) de 0,2% a.a. entre o período de 2019 a 2024.
A Geração de Caixa Livre é então calculada usando-se projeções de investimentos e variações
de capital de giro. Para a perpetuidade a taxa de crescimento utilizada foi considerado a
inflação de 3,5% a.a.

17

Fornecedores e outras contas a pagar
Consolidado
Fornecedores
Fornecedores de sinais
Fornecedores nacionais
Fornecedores estrangeiros
Fornecedores de serviços

Outras contas a pagar
Contas a pagar programadoras
Energia, água e telefones
Outras

70
266

2019

2018

5
20.910
7.532
1.958

1.926
14.893
7.546
1.266

30.405

25.631

3.387
216
1.070

2.349
262
2.915

4.673

5.526

35.078

31.157
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Empréstimos, financiamentos e arrendameor

(i)

Composição do saldo
As informações sobre os termos contratuais dos empréstimos e financiamentos, que são
mensurados pelo custo amortizado, são descritas a seguir.
Consolidado
Instituição financeira

Vencimentos

Taxa de juros ao ano

2019

2018

122.324
4.380
62.297
51
236

122.746
5.840
114
28
109
444

40.410
2.379
(11.590)

3.971
(4.405)

220.487

128.847

5.094

-

5.094

-

Total

225.581

128.847

Circulante
Não circulante

19.091
206.490

6.587
122.260

225.581

128.847

IFC International (a)
Banco do Nordeste do Brasil
Banco Itaú - CCB
Banco do Brasil
BNDES
Caixa Econômica Federal

abr/26
dez/22
mai/25
jul/19
mar/20
ago/20

CDI + 3,75%a.a
9,43% a.a.
CDI + 4%
11,09%
11,18%a.a
4,99% a.a

IDB - InterAmerican Development Bank (b)
SG Equipment Finance (c)
(-) Custos com financiamentos

abr/26
out/20

CDI+1,5% a.a
8,60%

Modalidade
Investimentos e
aquisições
Inversões fixas
Capital de giro
Capital de giro
Inversões fixas
Capital de giro
Investimentos e
aquisições

Empréstimos e financiamentos
Passivo de direito de uso

5,85 - 24,5% a.a

Arrendamentos mercantil

(a)

O Triple Play Group firmou um financiamento com a IFC International no valor de R$ 120.000 em 2018. Cabo Serviços de Telecomunicação Ltda.
recebeu um valor total de R$ 96.000 em 2018, em duas parcelas: R$ 76.000 em março de 2018 e R$ 20.000 em julho de 2018, , e a Videomar Rede
Nordeste S.A recebeu um total de R$ 24.000 em março de 2018. Os termos do contrato foram os seguintes: taxa de juros CDI + 0,425% ao ano, com
carência prazo de 2 anos e amortização em 5 anos após o período de carência, terminando em abril de 2026. As garantias concedidas estão descritas no
item Garantias desta mesma nota.

(b)

O Grupo assinou um financiamento com a IDB - Inter-American Development Bank no valor de R$ 120.000 em 2019. A Videomar Rede Nordeste SA
recebeu um valor total R$ 40.000 em 2019. Os termos do contrato foram os seguintes: taxa de juros CDI + 3, 75% ao ano, com carência de 2 anos e
amortização em 5 anos após o período de carência, encerrando em abril de 2026. As garantias concedidas estão descritas no item Garantias desta
mesma nota.

(c)

Aquisição de equipamentos de informática, no valor de R$ 5.863, prazo de 60 meses, SG Equipment Finance S/A.

Os empréstimos e financiamentos apresentam a seguinte maturidade:
Ano
2019
2020
2021
2022
> 2023
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2019

2018

18.776
24.985
42.179
151.241

7.237
3.094
5.742
117.179
-

237.171

133.252

268

(ii)

(5.344)

72

-

Total arrendamentos

128.847

-

2.705

-

Passivo de arrendamento

Total empréstimos, financiamentos e
arrendamentos

864

(8.049)

128.847

Total emprestimos e financiamentos

864

-

864

(8.049)

(4.405)

(-) Custos de financiamentos

2.705

-

-

133.252

-

Apropriação

Total

-

Adições

5.840
114
28
444
122.746
109
3.971
-

Saldo
em 2018

Banco do Nordeste do Brasil
Banco Itaú – CCB
SG Equipment
Banco do Brasil
Caixa Econômica Federal
Banco Itaú
IFC International
BNDES
SG Equipment Finance
IDB – Inter American Development Bank

(Movimentação (Consolidado)

4.458

4.458

4.458

-

-

-

-

Adoção do
IFRS 16

98.056

-

-

98.056

-

98.056

58.000
56
40.000

Liberações

Adições

18.735

554

554

18.181

-

18.181

4.297
13.404
480

Juros

(5.585)

(2.069)

(2.069)

(3.516)

-

(3.516)

(1.460)
(114)
(28)
(209)
(114)
(1.591)
-

Principal

(14.449)

(554)

(554)

(13.895)

-

(13.895)

(13.825)
(70)

Juros

Pagamentos

225.581

5.094

5.094

220.487

(11.590)

232.077

4.380
62.297
235
122.325
51
2.379
40.410

Saldo em
2019
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269
(4.716)

79.643

73

311

311

(4.716)

-

(-) Custos com financiamentos

-

-

79.643

-

Total empréstimos

-

Apropriação

7.300
44.883
15
23.531
3.914

Adições

Banco do Nordeste do Brasil
Banco Itaú – CCB
SG Equipment
Banco do Brasil
Caixa Econômica Federal
Banco Itaú
IFC International (a)
BNDES
Arrendamento mercantil ( a)

Saldo em 2017

Custos de financiamentos

121.883

-

121.883

28
558
120.000
109
1.188

Liberação

Adições

11.685

-

11.685

608
782
9.714
581

Juros

(62.084)

-

(62.084)

(1.460)
(42.399)
(15)
(114)
(16.965)
(1.131)

Principal

Pagamentos

(17.875)

-

(17.875)

(608)
(2.370)
(7.348)
(6.968)
(581)

Juros

128.847

(4.405)

133.251

5.840
114
28
444
122.746
109
3.970

Saldo em 2018
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(iii)

Garantias
Os empréstimos e financiamentos estão garantidos por:
Instituição financeira

Contrato

Garantias

Banco do Nordeste do Brasil

Contrato 183.2015.1357.7040

Fiança bancária

Banco Itaú

Contrato 24501829

Aplicação financeira vinculada (Nota 10)

IFC - Corporação Financeira
Internacional e IDB – Inter
American Development Bank

Penhor do 100% das ações de sua investida Videomar (Multiplay) e penhor do 100% das
cotas das investidas Cabo Serviços, Direta Central de Alarmes e Comercio Ltda, Direta
Comunicações Ltda, Direta Processamento de Dados Ltda, Alegra Telecomunicações do
Brasil Ltda, Conexão Serviços de Comunicação Multimidia Ltda., Conexão Serviços de
Valor Adicionado Ltda, Conexão Telecomunicações e Internet Ltda.
Contrato 37968
- Cessão de direitos creditórios (Nota 11)
- Hipoteca sobre o imóvel da Cabo Serviços por um valor de R$ 4.600.
- Penhor de bens e Equipamentos das investidas Cabo, Videomar (Multiplay) e Tecnet pelo
valor de R$ 18.205.

(iv)

Covenants
O Grupo detém empréstimos bancários no montante de R$ 232.077 em 31 de dezembro de 2019
(R$ 133.251 em 2018).
De acordo com os termos do contrato com o Banco do Nordeste do Brasil, o empréstimo será
pago em 60 parcelas nos próximos 5 anos. Contudo, o contrato contém uma cláusula contratual
restritiva (covenant) onde estabelece que se o Grupo não pagar pontualmente quaisquer das
prestações previstas neste instrumento, ou se não dispuser de saldo suficiente, nas datas dos seus
respectivos vencimentos, para que o financiador promova os lançamentos bancários destinados
às suas respectivas liquidações, devido esta ter sido a forma de pagamento escolhida pelo
financiado, o empréstimo se torna imediatamente vencido.
Os empréstimos com as instituições IFC International e IDB – Inter American Development
Bank serão pago em 10 parcelas findando em abril de 2026 e possui covenants a nível do grupo
incluindo Triple Play e A2 Agentes Autorizados, onde ficou estabelecido que se qualquer um
dos tomadores, a qualquer momento pagar á IFC e ao IDB uma quantia inferior ao montante
então devido, a IFC e IDB poderão aplicar e executar as garantias estabelecidas. Este
financiamento possui covenants relacionados ao cumprimento de indicadores financeiros, sendo
eles a relação entre dívida bancária/EBITDA que não deverá ser superior a 2,5, e o índice de
cobertura do serviço da dívida que deverá ser maior do que 1,2.

(v)

Arrendamento mercantil
Conforme descrito na nota explicativa 15 , o Grupo possui contratos de arrendamento de
imóveis e veículos locados de terceiros com prazo de vigência superiores a 12 meses, os quais
são reconhecidos como arrendamentos, conforme requerido no IFRS 16.
Consolidado
2019
-

Saldo em 31.12.2018
Adoção inicial em 01/01/2019
Adições
Remensuração de contrato
Juros incorridos
Pagamentos principal
Pagamentos juros

4.458
2.348
258
554
(1.970)
(554)
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5.094

Saldo em 31.12.2019

Abaixo detalhamos os pagamentos futuros de contraprestações dos contratos de arrendamento:
Consolidado
Anos:

2019

2020
2021
2022
2023
> 2024

3.237
1.680
605
117
37

Total de pagamentos mínimos de arrendamento

5.676

Menos total de juros

(582)

Valor presente dos pagamentos mínimos de arrendamento

5.094

Circulante
Não circulante

2.833
2.264

Total

5.094

A taxa média utilizada para cálculo de descontos a valor presente dos pagamentos mínimos de
arrendamento é de 8,50% a.a para imóveis e 24,50% para veículos em 31 de dezembro de 2019.
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Obrigações tributárias
Consolidado

FUST a pagar (a)
ICMS a recolher
COFINS a recolher
Imposto de renda e contribuição social a pagar
Outros
Total
(a)

20

2019

2018

9.291
5.163
960
2.142
2.503

8.346
4.566
1.372
1.856
2.285

20.059

18.425

Valores referentes ao recolhimento em juízo do imposto Fundo de Universalização dos Serviços de
Telecomunicações (FUST), uma vez que a controlada Videomar Rede Nordeste S.A. questiona a incidência dessa
tributação sobre as receitas de mensalidade. Por determinação da justiça, o Grupo vem fazendo o recolhimento desses
impostos através de depósitos judiciais

Passivo fiscal diferido
Consolidado
2019

2018

Passivo fiscal diferido - Não circulante

11.098

10.612

Total

11.098

10.612
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A reconciliação das bases de cálculo do passivo fiscal diferido está demonstrada na Nota 27.
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Provisões e obrigações trabalhistas
Consolidado

Salários e ordenados a pagar
INSS a recolher
FGTS a recolher
Provisão para férias
INSS sobre provisão para férias
FGTS sobre provisão para férias
Bônus a pagar
Outros

2019

2018

1.441
1.374
374
3.420
1.007
278
3.171
189

2.160
1.438
463
2.738
882
238
83

11.254

8.002

As provisões e obrigações trabalhistas apresentadas no Consolidado referem-se às controladas
indireta Cabo Serviços de Telecomunicações Ltda. e Videomar Rede Nordeste S.A.
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Provisões para contingências

(i)

Composição do saldo
Consolidado

Provisão para ações cíveis - ECAD
Provisão para ações cíveis - demais causas
Provisão para ações tributárias - FUST ANATEL
Provisão para ações tributárias - demais causas
Provisão para ações trabalhistas
Total

(ii)

2019

2018

8.955
484
508
109
1

8.407
484
519
109
1

10.057

9.520

Movimentação das provisões para contingências
Consolidado
Descrição

Valor em
31/12/2018

Adições

Reversões

Valor em
31/12/2019

8.407
484
519
109
1

548
-

(11)
-

8.955
484
508
109
1

9.520

548

(11)

10.057

Provisão para ações cíveis - ECAD
Provisão para ações cíveis - demais causas
Provisão para ações tributárias - FUST ANATEL
Provisão para ações tributárias - demais causas
Provisão para ações trabalhistas
Total
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Consolidado

Descrição
Provisão para ações cíveis - ECAD
Provisão para ações cíveis - demais causas
Provisão para ações tributárias - FUST ANATEL
Provisão para ações tributárias - demais causas
Provisão para ações trabalhistas
Total

Valor em
31/12/2017

Adições

Valor em
31/12/2018

7.804
484
297
109
85

603
222
(84)

8.407
484
519
109
1

8.779

741

9.520

A controlada Videomar Rede Nordeste S.A. é ré em ações judiciais e processos administrativos
perante alguns tribunais e órgãos governamentais, decorrentes do curso normal das operações,
envolvendo questões cíveis, tributárias e trabalhistas, conforme descritos a seguir:

Provisão para ações cíveis – ECAD
Trata-se de uma representação proposta pela Associação Brasileira de Televisão por Assinatura
(ABTA) em desfavor do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD) e suas
associações pela prática de conduta anticompetitiva, consistente na fixação conjunta dos valores
referentes aos direitos de execução pública de obras musicais, lítero-músicas e fonogramas e na
criação de barreiras à entrada para impedir ou dificultar a constituição de novas associações.
A Videomar Rede Nordeste S.A. está discutindo judicialmente o montante dos valores exigidos
pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD), órgão que atua como
representante legal de artistas e autores na cobrança e distribuição de pagamentos de royalties a
eles devidos pela divulgação pública de composições musicais no Brasil. A Administração do
Grupo, apoiada na opinião de seus assessores jurídicos, julgou que os valores contabilizados são
suficientes para fazer face às prováveis perdas sobre tal questão.

Provisão para ações cíveis - demais causas
Referem-se a ações movidas por clientes requerendo indenizações por danos morais. A
Sociedade, com base na avaliação de seus assessores jurídicos, julgou suficiente os valores
provisionados para fazer face às prováveis perdas sobre tais questões.

Provisão para ações tributárias - FUST ANATEL
A Controlada Videormar Rede Nordeste S.A. questiona, em via administrativa, a cobrança do
Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (FUST) pela Agência Nacional de
Telecomunicações (ANATEL), sobre suas receitas provenientes de serviços de internet banda
larga.
Adicionalmente, sobre as receitas provenientes para as demais bases de incidência
(mensalidades referentes ao ponto principal, mensalidades de pontos adicionais pay-per-view), a
partir de abril de 2012, o Grupo passou a depositar judicialmente o FUST, conforme explicado
na nota de nº 13. A Administração do Grupo julgou suficiente os valores provisionados para
fazer face às prováveis perdas sobre tais questões.
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Provisão para ações trabalhistas
Refere-se a ações movidas por ex-funcionários requerendo direitos trabalhistas de períodos
trabalhados. A Administração da Sociedade julga que os valores contabilizados são suficientes
para fazer face às prováveis perdas sobre tais questões.

Provisões trabalhistas, cíveis e tributárias com possíveis chances de perda
O Grupo descute discutem outras ações para as quais a estimativa dos assessores jurídicos é de
perdas possíveis. Para essas ações, não foi constituída provisão contábil para fazer face às
eventuais perdas, tendo em vista que as Controladas consideram ter embasamento jurídico que
fundamente os procedimentos adotados para a defesa.
Consolidado
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Perdas possível

2019

2018

Provisão para ações cíveis - ECAD
Provisão para ações cíveis - demais causas
Provisão para ações tributárias - demais causas
Provisão para ações trabalhistas

8.712
115
998
74

8.407
119
998
105

Total

9.899

9.629

Outras obrigações
Consolidado
2019

2018

9.500
1.037
1.140

655
1.060
1.617

Total

11.819

3.332

Circulante
Não circulante

11.722
97

3.332
-

Total

11.819

3.332

Consultoria a pagar (i)
Adiantamentos de assinantes
Outras contas a pagar

(i)

Em 01 de novembro de 2018, a controlada A2 Agentes adiquiriu o controle do Grupo Conexão, um cluster localizado
em Mococa-SP, após a aquisição foi contratado uma consultoria operacional especialista no segmento e na região na
qual a empresa se encontra. Os serviços de consultorias foram contratados para auxílio no processo de construção de
novas redes de transmissão, análise de viabilidade de áreas de expansão na região, relacionamentos com fornecedores
e clientes.
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Obrigação com aquisição de controlada
Controladora

Consolidado

2019

2018

2019

2018

Contas a pagar - escrow (a)
Contraprestação contingente (c)
Sellers Note (b)

839
16.532

6.000
39.373

36.538
839
45.726

35.031
22.000
71.359

Total

17.371

45.373

83.103

128.390

Circulante
Não circulante

17.371

23.145
22.228

40.192
42.911

78.587
49.803

Total

17.371

45.373

83.103

128.390

(b)

Controlada direta Cabo Serviços de Telecomunicações Ltda.: Contas a pagar advindo da incorporação reversa da
Alaof Mídia 1 durante 2017. Refere-se a obrigações e garantias junto aos investidores da Alaof Mídia 1, relacionadas
à aquisição da Cabo Serviços de Telecomunicações Ltda., Bahia Participações e Natal Participações, empresas que
posteriormente foram incorporadas à Cabo Serviços de Telecomunicações Ltda. em 2017, a serem amortizados pelo
prazo de prescrição de possíveis contingências e garantias para as operações. O recurso financeiro para garantir a
liquidez dessa obrigação é mantido em aplicações financeiras comprometidas (Nota 10).

(c)

Controlada direta A2 Agentes Autorizados: Contas a pagar pela aquisição das empresas Direta Comunicações, Direta
Central, Direta Processamento, Alegra, Conexão SCM, Conexão SVA e Conexão Processamento.

Controladora Triple Play: Contas a pagar pela aquisição da empresa Tecnet.
As contas a pagar pelas aquisições das controladas apresentam a seguinte maturidade:

(a)

Ano

2019

2018

2019
2020
2021
2022
2023

7.736
9.611
13.463
14.916

27.369
6.213
9.405
13.462
14.910

45.726

71.359

Nas aquisições da Tecnet e Conexão, foi acordado com os vendedores o pagamento de um valor adicional caso a
Companhia atingisse condições específicas, conforme mencionado na nota 1 (b).
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Patrimônio Líquido

(i)

Capital Social e Reservas de Capital
Ações ordinárias
Em milhares de ações

2019

2018

Em 1° de janeiro

290.292

290.292

Emitidas em 31 de dezembro - totalmente integralizadas

290.292

290.292

As ações ordinárias têm os mesmos direitos com relação aos ativos líquidos residuais do Grupo.
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A ALAOF Brasil Mídia Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia é o
controlador do Grupo e detém 99,99% de suas ações.

Ações ordinárias
Os detentores de ações ordinárias têm o direito ao recebimento de dividendos conforme definido
no estatuto do Grupo. As ações ordinárias dão direito a um voto por ação nas deliberações do
Grupo.

(ii)

Reserva de capital
Stock Option

a.

Descrição dos planos
O plano de opção de compra de ações e outras avenças foi celebrado entre ALAOF Brasil Mídia
Holdings - Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia (o “Fundo”) e Triple Play
Brasil Participações. Através do contrato firmado, o Fundo outorga em favor de cada
participante opções para a compra e aquisição pelo participante de um certo número de ações da
Triple Play Brasil Participações S.A., detidas pelo Fundo.

b.

Características dos planos
Plano A

Triple Play

Data da Outorga
Quantidade de opções Outorgadas
Período de Carência para o Exercício (Vesting)
Preço de Exercício Inicial
Beneficiários (colaboradores)

29/09/2017
4.374.917
(d)
1,00
10

Plano B

Triple Play

Data da Outorga
Quantidade de opções Outorgadas
Período de Carência para o Exercício (Vesting)
Preço de Exercício Inicial
Beneficiários (colaboradores)

29/09/2017
4.374.917
(d)
1,00
10

Plano C

Triple Play

Data da Outorga
Quantidade de opções Outorgadas
Período de Carência para o Exercício (Vesting)
Preço de Exercício Inicial
Beneficiários (colaboradores)

29/09/2017
4.374.917
(d)
1,00
10

Plano D

Triple Play

Data da Outorga
Quantidade de opções Outorgadas
Período de Carência para o Exercício (Vesting)
Preço de Exercício Inicial
Beneficiários (colaboradores)

29/09/2017
2.758.040
(d)
1,00
2
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Plano E

Triple Play

Data da Outorga
Quantidade de opções Outorgadas
Período de Carência para o Exercício (Vesting)
Preço de Exercício Inicial
Beneficiários (colaboradores)

29/09/2017
2.758.040
(d)
1,00
2

Plano F

Triple Play

Data da Outorga
Quantidade de opções Outorgadas
Período de Carência para o Exercício (Vesting)
Preço de Exercício Inicial
Beneficiários (colaboradores)

29/09/2017
2.758.040
(d)
1,00
2

Com relação aos preços de exercício:
x

Plano A: o valor de R$1,00 (um real), corrigido pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo,
medido mensalmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (“IPCA/IBGE”), apurado pro rata dia entre 6
de março de 2015 e a data do exercício das Opções pelo Participante.

x

Plano B: o valor de R$1,00 (um real), corrigido pela variação do IPCA/IBGE, apurado pro rata dia entre 6 de março
de 2015 e a data do exercício das Opções pelo Participante, acrescida de 7% (sete por cento) ao ano.

x

Plano C: o valor de R$1,00 (um real), corrigido pela variação do IPCA/IBGE, apurado pro rata dia entre 6 de março
de 2015 e a data do exercício das Opções pelo Participante, acrescida de 12% (doze por cento) ao ano.

x

Plano D: o valor de R$1,00 (um real), corrigido pela variação cambial, apurada conforme a média das taxas de câmbio
(i.e., de compra e venda) de dólares norte-americanos em moeda corrente nacional publicadas pelo Banco Central do
Brasil (“Taxa Média”), pro rata dia entre 6 de março de 2015 e a data do exercício das Opções pelo Participante.

x

Plano E: O valor de R$1,00 (um real), corrigido pela variação cambial, apurada conforme a Taxa Média, pro rata dia
entre 6 de março de 2015 e a data do exercício das Opções pelo Participante, acrescida de 7% (sete por cento) ao ano.

x

Plano F: O valor de R$1,00 (um real), corrigido pela variação cambial, apurada conforme a Taxa Média, pro rata dia
entre 6 de março de 2015 e a data do exercício das Opções pelo Participante, acrescida de 12% (doze por cento) ao
ano.

O valor de mercado de cada opção de ação é estimado na data da outorga, usando o modelo
“Black-Scholes” de precificação de ações, o qual usa as seguintes premissas básicas: o preço na
outorga, o preço de exercício, o prazo de carência, a volatilidade do preço das ações, o
percentual de dividendos distribuídos e a taxa livre de risco.

c.

Condições de exercício
Somente poderão ser exercidas se as seguintes condições forem atendidas, de forma cumulativa:

x

Obtenção da anuência prévia da ANATEL para o exercício da respectiva opção adiquirida pela
participante, caso assim exigido pela regulamentação em vigor;

x

adesão, pelo participante, ao Acordo de acionistas do Grupo, na qualidade de acionista
minoritário.
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Uma vez atingidas as sondições para aquisição do direito e as condições de exercício de uma
Opção, referida Opção poderá ser exercida pelo participante a qualquer momento, observando o
período de decadência de 90 (noventa) dias contados a partir da data em que se verificar o
cumprimento das condições de exercício.

d.

Prazo de carência
Percentual de Opções que adquirem direito condicionado de exercício
Prazos de carência das opções
Imediato
31/12/2017
31/12/2018
31/12/2019

Opções A

Opções B

Opções C

Opções D

Opções E

Opções F

40%
20%
20%
20%

40%
20%
20%
20%

40%
20%
20%
20%

40%
20%
20%
20%

40%
20%
20%
20%

40%
20%
20%
20%

Principais premissas
Plano A
Data de outorga

29/09/2017

Rendimento dos dividendos (%)
Volatilidade esperada (%)*
Taxa de juros de risco livre (%)
Tempo de vida esperada das opções de ações (anos)
Valor das ações na data da outorga
Strike projetado
Valor justo da opção

0,45%
26,32%
7,75%
3,04
2,06
1,16
0,91
Plano B

Data de outorga

29/09/2017

Rendimento dos dividendos (%)
Volatilidade esperada (%)*
Taxa de juros de risco livre (%)
Tempo de vida esperada das opções de ações (anos)
Valor das ações na data da outorga
Strike projetado
Valor justo da opção

0,45%
26,32%
7,75%
3,04
2,06
1,18
0,89
Plano C

Data de outorga

29/09/2017

Rendimento dos dividendos (%)
Volatilidade esperada (%)*
Taxa de juros de risco livre (%)
Tempo de vida esperada das opções de ações (anos)
Valor das ações na data da outorga
Strike projetado
Valor justo da opção

0,45%
26,32%
7,75%
3,04
2,06
1,20
0,93
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Plano D
Data de outorga

29/09/2017

Rendimento dos dividendos (%)
Volatilidade esperada (%)*
Taxa de juros de risco livre (%)
Tempo de vida esperada das opções de ações (anos)
Valor das ações na data da outorga
Strike projetado
Valor justo da opção

0,45%
26,32%
7,75%
3,04
2,06
1,05
1,02
Plano E

Data de outorga

29/09/2017

Rendimento dos dividendos (%)
Volatilidade esperada (%)*
Taxa de juros de risco livre (%)
Tempo de vida esperada das opções de ações (anos)
Valor das ações na data da outorga
Strike projetado
Valor justo da opção

0,45%
26,32%
7,75%
3,04
2,06
1,07
1,00
Plano F

Data de outorga

29/09/2017

Rendimento dos dividendos (%)
Volatilidade esperada (%)*
Taxa de juros de risco livre (%)
Tempo de vida esperada das opções de ações (anos)
Valor das ações na data da outorga
Strike projetado
Valor justo da opção
(*)

e.

0,45%
26,32%
7,75%
3,04
2,06
1,08
0,99

A volatilidade e o rendimento dos dividendos foram extraídos a partir da média do segmento do Grupo na
Bloomberg.

Aprovação dos planos
Os planos foram aprovados por meio de Ata de Reunião do Comitê de Investimento, assinada
no dia 28 de setembro de 2017 e que aprovou os termos e condições dos Contratos de Opção
celebrados entre o Fundo e cada participante, e autorizou a ALAOF do Brasil Administradora de
Valores Mobiliários e Consultoria Ltda. (gestora do Fundo) a celebrar, em nome do Fundo,
todos os Contratos de Opção e todos os documentos relacionados ou decorrentes de referidos
documentos. O total de opções outorgadas por todos os planos nesta data foram de 21.398.861
opções, com preço de exercício unitário no valor de R$1,00 (um real), corrigido pela variação
cambial, apurada conforme a média das taxas de câmbio de dólares norte-americanos em moeda
corrente nacional publicadas pelo Banco Central do Brasil (“Taxa Média”), pro rata dia entre 6
de março de 2015 e a data do exercício das Opções pelo Participante. O valor de preço de
exercício para cada plano está descrito acima na seção “Características dos planos”.

84
280

Triple Play Brasil Participações S.A.
Demonstrações financeiras
em 31 de dezembro de 2019.

f.

Despesa do Plano de Opções
Os montantes das amortizações registradas como despesa, nas demonstrações financeiras, em
contrapartida ao patrimônio líquido do Grupo, desde a data da outorga até 31 de dezembro de
2017, estão descritos a seguir:

Planos

Preço de Exercício no
29 de setembro de 2017 Data da Outorga

A-F

1,00

29/09/2017

Despesa
Acumulada
31/12/2019
(Individual)

Despesa
Acumulada
31/12/2019
(Consolidado)

20.511

20.511

Movimentação consolidada dos planos

Triple Play

Quantidade de opções Outorgadas – Inicio – 01/01/2018
Movimento 2018
Outorgadas
Exercidas, Canceladas ou prescritas
Quantidade de Opções Final -31/12/2018
Quantidade de opções Outorgadas – Inicio 01/01/2019
Movimento 2019
Outorgadas
Exercidas, Canceladas ou prescritas
Quantidade de Opções Final – 31/12/2019

(iii)

21.398.861
21.398.861
21.398.861
21.398.861

Lucro básico diluído por ação
O resultado básico e diluído por ação foi calculado mediante a divisão do lucro atribuível aos
acionistas do Grupo pela quantidade média ponderada das ações ordinárias e preferenciais em
circulação no exercício. O Grupo não detém ações potenciais diluíveis em circulação que
poderiam resultar na diluição do lucro por ação.

26
a.

2019

2018

Lucro liquido atribuido aos acionistas detentores de ações:
Ordinárias

8.540
290.292

15.467
290.292

Total de ações ordinárias (em milhares)

290.292

290.292

Resultado básico diluído por ação

0,02942

0,05328

Instrumentos financeiros
Classificação contábil e valores justos
A tabela a seguir apresenta os valores contábeis e os valores justos dos ativos e passivos
financeiros, incluindo os seus níveis na hierarquia do valor justo. Não inclui informações sobre
o valor justo dos ativos e passivos financeiros não mensurados ao valor justo, se o valor contábil
é uma aproximação razoável do valor justo.
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O valor justo para todos os ativos e passivos é categorizado dentro da hierarquia de valor justo
descrita a seguir, com base na informação de nível mais baixo que seja significativa à
mensuração do valor justo como um todo:
x

Nível 1: preços de mercado cotados (não ajustados) nos mercados ativos para ativos ou passivos
idênticos;

x

Nível 2: técnicas de avaliação para as quais a informação de nível mais baixo significativa para
mensuração do valor justo seja direta ou indiretamente observável; e

x

Nível 3: técnicas de avaliação para as quais a informação de nível mais baixo e significativa
paramensuração do valor justo não esteja disponível.
A Companhia e controladas avaliaram seus ativos e passivos financeiros em relação aos valores
de mercado, por meio de informações disponíveis e metodologias de avaliação apropriadas.
Entretanto, tanto as interpretações dos dados de mercado quanto a seleção de métodos de
avaliação requerem considerável julgamento e razoáveis estimativas para se produzir o valor
de realização mais adequado. Como consequência, as estimativas apresentadas não indicam,
necessariamente, os montantes que poderão ser realizados no mercado corrente. O uso de
diferentes hipóteses de mercado e/ou metodologias pode ter um
efeito relevante nos valores de realização estimados. Em 31 de dezembro de 2019, o Grupo ou
controladas não identificaram variações no valor recuperável de seus instrumentos financeiros.
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Passivo
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Contraprestação Contingente
Obrigações com aquisição de controladas

Ativo
Caixa e equivalentes de caixa
Aplicações financeiras
Contas a receber de clientes e outros recebíveis
Outros Créditos

87

35.078
83.264
118.181

35.078
235.501
839
83.264
353.682

350.258

57.301

25.257
27.325
4.719

Custo
amortizado

35.078
232.077
839
83.264

102.137

102.137

2
2
-

25.257
44.836
27.325
4.719

-

Valor justo

25.257
44.836
27.325
4.719

Valor contábil

2
-

Hierarquia
de valor justo

2019

292.805

31.157
128.847
22.000
106.390

75.202

7.273
40.258
23.147
4.524

Valor contábil

297.339

31.157
137.792
22.000
106.390

75.202

7.273
40.258
23.147
4.524

Valor justo

2018

137.547

31.157
106.390

34.944

7.273
23.147
4.524

Custo
amortizado

Os quadros a seguir apresentam a composição dos ativos e passivos financeiros em 31 de dezembro de 2019 mensuração do valor justo:
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Os seguintes métodos e premissas foram adotados na determinação do valor justo:
x

Caixa e equivalentes de caixa - Os valores das aplicações financeiras registrados nas
informações financeiras como equivalentes de caixa se aproximam dos valores de realização,
em virtude das operações serem efetuadas a juros pós-fixados e apresentarem disponibilização
imediata

x

Aplicações financeiras: o valor justo foi determinado com base no valor presente do principal e
dos fluxos de caixa futuros, descontados pela variação de 100% do DI futuro calculado na data
de apresentação das demonstrações financeiras.

x

Contas a receber, outros créditos, fornecedores e outras obrigações – São ativos e passivos
reconhecidos inicialmente pelo seu valor justo acrescido de quaisquer custos atribuíveis, após o
reconhecimento inicial são mantidos pelo custo amortizado. Os valores justos desses ativos e
passivos financeiros são próximos dos saldos contábeis, dado o curto prazo para liquidação das
operações.

x

Contraprestação contingente: a contraprestação contingente restante é remensurada pelo valor
justo em cada data de relato, e as alterações subsequentes no valor justo são registradas na
demonstração do resultado do exercício

x

Emprestimos e financiamentos - após reconhecimento inicial, empréstimos e financiamentos
sujeitos a juros são mensurados subsequentemente pelo custo amortizado, utilizando o método
da taxa de juros efetivos. Ganhos e perdas são reconhecidos na demonstração dos resultados no
momento da baixa dos passivos, bem como durante o processo de amortização pelo método da
taxa de juros efetivos.

b.

Gerencimento de capital
O objetivo do gerenciamento de capital do Grupo é assegurar que se mantenha um crédito forte
perante as instituições financeiras e uma boa relação de capital, a fim de suportar os negócios do
Grupo e maximizar o valor aos acionistas.
O Grupo administra sua estrutura de capital fazendo ajustes e adequando às condições
econômicas atuais. Com esse objetivo, o Grupo pode efetuar captação de novos empréstimos,
investimentos em aquisilções de empresas e expansão da sua área de atuação.
Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2019, não houve mudança nos objetivos, políticas
ou processos de estrutura de capital.
O Grupo inclui na estrutura de dívida líquida os saldos de: empréstimos e financiamentos,
deduzidos de caixa e equivalentes de caixa e aplicações financeiras.
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Os índices de endividamento consolidado sobre o patrimônio líquido do Grupo são compostos
das seguintes formas:
Consolidado

(i)

Saldo
contábil
em 2019

Saldo
Contábil
em 2018

Ativo
Caixa e equivalentes de caixa
Aplicações financeiras
Empréstimos e financiamentos

25.257
44.885
(232.077)

7.273
40.209
(128.847)

Endividamento

(161.935)

(81.316)

Patrimônio líquido

299.402

288.992

Indice de endividamento

54,09%

28,14%

Gerenciamento dos riscos financeiros
O Grupo possui exposição para os seguintes riscos resultantes de instrumentos financeiros:

x

Risco de crédito;

x

Risco de liquidez; e

x

Risco de mercado.

(ii)

Estrutura de gerenciamento de risco
A Administração do Grupo tem a responsabilidade sobre o estabelecimento e supervisão da
estrutura de gerenciamento de risco do Grupo. É responsável pelo desenvolvimento e
acompanhamento das políticas de gerenciamento de risco do Grupo.
As políticas de gerenciamento de risco do Grupo são estabelecidas para identificar e analisar os
riscos aos quais o Grupo está exposto, para definir limites de riscos e controles apropriados, e
para monitorar os riscos e a aderência aos limites definidos. As políticas de gerenciamento de
risco e os sistemas são revisados regularmente para refletir mudanças nas condições de mercado
e nas atividades do Grupo. O Grupo através de suas normas e procedimentos de treinamento e
gerenciamento, busca manter um ambiente de disciplina e controle no qual todos os
funcionários tenham consciência de suas atribuições e obrigações.

(iii)

Risco de crédito
Risco de crédito é o risco de o Grupo incorrer em perdas financeiras caso um cliente ou uma
contraparte em um instrumento financeiro falhe em cumprir com suas obrigações contratuais.
Esse risco é principalmente proveniente das contas a receber de clientes e de instrumentos
financeiros do Grupo.
O valor contábil dos ativos financeiros representa a exposição máxima do crédito.
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Contas a receber e outros recebíveis
Risco de crédito para o Grupo é considerado como moderado pela Administração,
principalmente para as duas maiores investidas, Cabo Serviços de Telecomunicações Ltda. e
Videomar Rede Nordeste S.A. A maior parte das contas a receber do Grupo é relacionada a
prestação de serviços. Além disso, para reduzir o risco de pagar os custos sem o recebimento, o
Grupo adota a prática do cancelamento dos planos em atraso, conforme regulamentado.
Em 31 de dezembro de 2019, a exposição máxima ao risco de crédito para ‘Contas a receber de
clientes’ por região geográfica era:
Consolidado
Em milhares de Reais

2019

2018

Ceará
Rio Grando do Norte
Minas Gerais
São Paulo

32.297
7.979
1.841
7.905

28.104
7.035
1.035
5.003

Total

50.022

41.177

O Grupo estabelece uma provisão para redução ao valor recuperável que consiste na utilização
de fatores relacionados às perdas observadas em séries temporais recentes, ajustando as taxas
históricas de perdas de modo a refletir as condições atuais e previsões razoáveis e suportáveis
das condições econômicas futuras em relação a contas a receber e outras contas a receber. A
conta de provisões relacionadas a contas a receber é utilizada para registrar perdas por redução
no valor recuperável, a menos que o Grupo avalie não ser possível recuperar o montante devido;
nesta ocasião, os montantes são considerados irrecuperáveis e são registradas contra o ativo
financeiro diretamente.
As perdas por redução ao valor recuperável sobre os ativos financeiros foram as seguintes:

Perda por redução ao valor recuperável (reversão) de contas a receber (Nota 31)

2019

2018

6.712

6.287

Caixa e equivalentes de caixa
O Grupo detinha ‘Caixa e equivalentes de caixa’ de R$ 25.257 em 31 de dezembro de 2019
(2018: R$ 7.273). O ‘Caixa e equivalentes de caixa’ são mantidos com bancos e instituições
financeiras de primeira linha.

Aplicações financeiras
A Administração do Grupo detinha Aplicações Financeira de R$ 44.836 em 31 de dezembro de
2019 (R$ 40.258 em 2018), ao qual são mantidos com bancos e instituições financeiras de
primeira linha.
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Apresentamos os ratings publicados pelas agências Moody’s e S&P para as principais
instituições financeiras com as quais a Empresa manteve operações em aberto em 31 de
dezembro de 2019:

(iv)

Ratings de longo prazo por contraparte

Moody's

S&P

Banco do Santander
Banco do Nordeste

Ba1
Ba2

BBBB-

Risco de liquidez
Risco de liquidez é o risco de que o Grupo irá encontrar dificuldades em cumprir as obrigações
associadas com seus passivos financeiros que são liquidados com pagamentos em caixa ou com
outro ativo financeiro. A abordagem do Grupo na Administração da liquidez é de garantir, na
medida do possível, que sempre terá liquidez suficiente para cumprir com suas obrigações no
vencimento, tanto em condições normais como de estresse, sem causar perdas inaceitáveis ou
risco de prejudicar a reputação do Grupo.
O gerenciamento da liquidez e do fluxo de caixa do Grupo é efetuado diariamente por sua área
de gestão financeira, de modo a garantir que a geração operacional de caixa e a captação prévia
de recursos, quando necessária, sejam suficientes para a manutenção do seu cronograma de
compromissos, não gerando riscos de liquidez.

Exposição ao risco de liquidez
Os vencimentos contratuais de passivos financeiros na data da demonstração financeira, são
brutos e não-descontados, e incluem pagamentos de juros contratuais, a data de vencimento
destes empréstimos estão detalhados na nota explicativa 18.
Conforme divulgado nas notas explicativas 18, o Grupo tem um empréstimo bancário com
garantia que contém uma cláusula contratual restritiva (covenant). O não cumprimento futuro
desta cláusula contratual restritiva pode exigir que o Grupo pague o empréstimo antes da data
indicada na tabela acima.
O gerenciamento da liquidez e do fluxo de caixa do Grupo é efetuado diariamente por sua área
de gestão financeira, de modo a garantir que a geração operacional de caixa e a captação prévia
de recursos, quando necessária, sejam suficientes para a manutenção do seu cronograma de
compromissos, não gerando riscos de liquidez.
O Grupo mantém como estratégia para liquidação de seus passivos de curto prazo, a
manutenção da geração do fluxo de caixa operacional que se apresenta positiva, e para os
compromissos de investimentos e expansão, o Grupo utiliza como estratégia a captação de
financiamentos, e para isso mantém bons relacionamentos com instituições financeiras e acesso
a linhas de créditos adicionais.
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A seguir, apresentamos um sumário do perfil de vencimento dos passivos financeiros
consolidados, que incluem os valores de principal e juros futuros até a data dos vencimentos.
Para os passivos de taxa fixa, os juros foram calculados com base nos índices estabelecidos em
cada contrato. Para os passivos de taxa variável, os juros foram calculados com base na previsão
de mercado para cada período.
31/12/2019
Fornecedores e outras contas a pagar
Empréstimos e financiamentos
Provisões e obrigações trabalhistas
Obrigações tributárias
Obrigações com aquisição de controladas
Outras obrigações

(v)

2020

2021

2022

>2022

Total

35.078
27.400
11.254
20.059
45.113
11.819

40.800
9.611
-

53.100
13.463
-

181.500
14.916
-

35.078
302.800
11.254
20.059
83.103
11.819

150.723

50.411

66.563

196.416

464.113

Risco de mercado
Os riscos de mercado estão relacionados, principalmente com taxas de câmbio, de juros e outras
taxas que possam influenciar os valores dos seus passivos financeiros.

Risco cambial
O Grupo está exposto ao risco cambial decorrente de diferenças entre as moedas nas quais são
realizadas as operações de aquisições do direito de transmissão de operadoras estrangeiras, e as
respectivas moedas funcionais das entidades do Grupo. O Grupo não possui instrumentos
financeiros derivativos para cobertura dos riscos associados a variação cambial de seus passivos.
O Grupo não possui ativos financeiros expostos a variação cambial.
A Administração realizou uma análise de sensibilidade para cada uma das operações com
instrumentos financeiros, e foi avaliada considerando um cenário de realização provável e dois
cenários que possam gerar resultados adversos para o Grupo.
No cenário provável foi considerada a premissa de se manter, nas datas de vencimento de cada
uma das operações, o que o mercado vem sinalizando através das curvas de mercado (moedas e
juros) da B3, assim como dados disponíveis no IBGE-Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatísticas, Banco Central, FGV-Fundação Getúlio Vargas, entre outras. Desta maneira, no
cenário provável, não há impacto sobre o valor justo dos instrumentos financeiros derivativos já
apresentados anteriormente. Para os cenários II e III, considerou-se, conforme instrução da
CVM, uma deterioração de 25% e 50%, respectivamente, nas variáveis de risco.
Como o Grupo possui somente instrumentos financeiros não derivativos de passivos em moeda
estrangeiros, para estas operações, o Grupo divulga a seguir a exposição líquida consolidada em
cada um dos três cenários mencionados em 31 de dezembro de 2019.
Consolidado
Cenário
Provável

Operação

Fator de risco

Fornecedores em USD

Dívida (risco de valorização do
USD)

Exposição de cada cenário
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Cenário
(-25%)

Cenário
(-50%)

8.356

10.566

12.679

8.356

10.566

12.679
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-

Efeito líquido na variação do valor justo atual

2.210

4.323

Risco de taxa de juros
Este risco é oriundo da possibilidade do Grupo vir a incorrer em perdas caso ocorra um
movimento desfavorável nas taxas de juros, que possam afetar negativamente as despesas
financeiras decorrentes dos empréstimos tomados referenciados ao CDI.
Na ocasião de um movimento desfavorável nesses taxas de juros, há a possibilidade do Grupo
vir a incorrer em perdas que possam afetar negativamente o resultado financeiro decorrentes dos
instrumentos financeiros referenciados ao Certificado de Depósito Interbancário (CDI).
A dívida com International Finance Corporation (IFC), contraída em março de 2018, tem como
indexador o CDI, trimestralmente, pelo Conselho Monetário Nacional. No segundo, terceiro e
quarto trimestre de 2019, o CDI era de 5,95%.
Análise de sensibilidade para instrumentos com taxa de juros pós-fixada.
O Grupo contabiliza seu ativos e passivo financeiro com taxa de juros pós-fixado pelo custo
amortizado per meio do resultado. A seguir a análise de sensibilidade considerando uma
deterioração de 25% e 50%, respectivamente, nas variáveis de risco.
Em 31 de dezembro de 2019, o Grupo possui a seguinte sensibilidade de seus ativos e passivos
financeiros com base na variação da taxa básica de juros da economia.
Descrição
Ativos finaceiros
Aplicações financeiras

a.

Risco

Cenário
Provável

Cenário
(+ 25%)

Cenário
(+ 50%)

44.885

Variação do CDI (5,95%)

44.885

56.106

67.328

232.077

Variação do CDI (5,95%)

(232.077)

(290.096)

(348.116)

Ativos - Passivos

(187.192)

(233.990)

(280.788)

Exposição líquida

-

(46.798)

(93.596)

Passivos financeiros
Emprestimos e finaciamentos

27

Saldos em
31/12/2019

Imposto de renda e contribuição social
Valores reconhecidos no resultado do exercício
Consolidado
Despesa corrente de imposto de renda e contribuição social
Imposto de renda
Contribuição social sobre lucro líquido
Imposto de renda e contribuição social diferidos
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2019

2018

(3.776)
(1.420)
(486)

(847)
(307)
1.594

(5.682)

440
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b.

Reconciliação da taxa efetiva
Consolidado
2019

2018

14.222

15.027

4.835

5.109

27

30

4.862

5.139

Prejuízos sem reconhecimento de ativo fiscal diferido
Outros

(8.530)
4.016

(3.825)
(1.093)

Imposto de renda e contribuição social Lucro Real

348

221

Imposto de renda e contribuição Lucro Presumido

4.848

933

486

(1.594)

5.682

(440)

40%

3%

Resultado antes do imposto de renda e contribuição social
Taxa nominal de imposto de renda e contribuição social

34%

Adições e exclusões permanentes
Despesas indedutiveis

Imposto de renda e contribuição social Diferido

Total imposto de renda e contribuição social
Taxa efetiva

O Grupo não reconhece ativos fiscais diferidos sobre prejuízos fiscais acumulados em 2019 e
2018, nos montantes de R$ 80.727 e R$ 66.890, respectivamente.
De acordo com a legislação tributária brasileira, os prejuízos fiscais e base negativa de
contribuição social não expiram, no entanto, seu uso é limitado a até 30% da receita tributável
anual e não se beneficiam de nenhuma correção monetária de juros.

c.

Imposto de renda e contribuição social diferido
Consolidado
Saldo em
31/12/2017

Reconhecido
no resultado

Saldo em
31/12/2018

Reconhecido
no resultado

Saldo em
31/12/2019

Ativo (passivo) diferido
IR e CS sobre diferenças temporarias
Provisão para perdas sobre creditos
Provisão para riscos fiscais, civeis e trabalhistas
Impostos diferidos direito de uso
Carteira de Clientes
Ágios
Provisões dedutiveis

33
18
(11.400)
(969)
112

(355)
6.841
(4.984)
92

(322)
18
(4.559)
(5.953)
204

(159)
15
4.559
(4.984)
83

(481)
18
15
(10.937)
287

Total do ativo (passivo) liquido

(12.206)

1.594

(10.612)

486

(11.098)

Ativo fiscal diferido
Passivo fiscal diferido

112
(12.318)

-

204
(10.816)

-

288
(11.386)

Ativo (passivo) fiscal diferido líquido (Nota 20)

(12.206)

-

(10.612)

-

(11.098)
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Segmentos operacionais
Segmentos operacionais são definidos como componentes de um empreendimento para os quais
informações financeiras separadas estão disponíveis e são avaliadas de forma regular pelo
principal tomador de decisões operacionais na definição sobre como alocar recursos para um
segmento individual e na avaliação do desempenho do segmento. Tendo em vista que: (i) todas
as decisões dos administradores e gestores são tomadas com base em relatórios consolidados;
(ii) a missão do Grupo e suas controladas é prover seus clientes de serviços de telecomunicações
com qualidade; e (iii) todas as decisões relacionadas ao planejamento estratégico e financeiro,
compras, investimentos e investimentos de fundos são tomadas de forma consolidada; e a
Administração concluiu que o Grupo e suas subsidiárias operam em um único segmento
operacional de prestação de serviços de telecomunicações, e toda a receita do Grupo é gerada no
Brasil, bem como todos os ativos estão localizados no território nacional e não há cliente
representando individualmente 10% ou mais da receita.

29

Receita operacional
Consolidado
2019

2018

Receita bruta de serviços de video
Receita bruta de serviços de dados
Receita bruta de serviços voz STFC*
Receita bruta de serviços voz SCM*
Receita outros serviços

99.958
276.007
12.868
1.441
3.897

109.512
197.279
16.043
1.635
7.411

Receita Bruta

394.171

331.880

Receita de serviços a faturar
(-) Impostos sobre serviços
(-) Outras deduções

(74.016)
(1.671)

35
(62.442)
(1.433)

Receita operacional líquida

318.484

268.040

(*)

STFC - Serviço Telefônico Fixo Comutado e SCM- Serviço de Comunicação de Multimídia

30

Custos das vendas
Consolidado

Custos com serviços de terceiros (i)
Custo com pessoal
Depreciação e amortização

(i)

2019

2018

(82.015)
(24.156)
(65.365)

(81.814)
(21.113)
(58.897)

(171.536)

(161.824)

Inclui custos com interconexão e uso de redes, compra de conteúdo de TV, matérias e serviços
de telefonia, custos com conexões, serviços de manutenção da planta, alugueis de postes,
intalações, energia elétrica e outros.
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Despesas comerciais
Consolidado

Despesas com pessoal e comercial
Propaganda e publicidade

Créditos incobráveis
Provisão de redução de valor recuperável

32

Despesa com pessoal administrativo
Despesas com amortização e depreciação
Despesa com depreciação arrendamentos
Consultoria e assessoria
Plano de opções - pagamento baseado em
ações
Pró-labore e bônus
Aluguéis e arrendamentos
Energia elétrica
Manutenção e reparo
Serviços relacionados a aquisição de
controladas e projetos (i)
Outras despesas gerais
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2018

(3.493)
(5.567)

(2.550)
(4.490)

(9.060)

(7.040)

(2.045)
(4.667)

(2.121)
(4.166)

(6.712)

(6.287)

Despesas gerais e administrativas
Controladora

(i)

2019

Consolidado

2019

2018

2019

2018

(500)
(982)
(31)

(458)
(756)
(95)

(44.106)
(8.515)
(2.200)
(7.266)

(37.977)
(2.932)
(3.326)

(1.880)
(4.969)
-

(5.135)
(3.324)
-

(1.880)
(8.230)
(2.207)
(2.885)
(3.379)

(5.135)
(3.504)
(3.778)
(2.074)
(2.592)

(99)

(14)

(12.323)
(6.136)

(4.181)
(5.483)

(8.461)

(9.782)

(99.027)

(70.982)

Para informações sobre serviços relacionados à aquisição de uma subsidiária, vide nota 23.

Outras receitas e despesas operacionais líquidas
Controladora
Outras receitas operacionais
Recuperação de ECAD (i)
Recuperação de créditos tributários
Reversão do preço de aquisição (ii)
Outras receitas

Outras despesas operacionais
Ressarcimento a assinantes
Perdas de estoque
Outras despesas

Consolidado

2019

2018

2019

2018

3.000
-

38

145
3.660
3.000
865

170
435

3.000

38

7.670

605

(179)

-

(36)
(224)

(23)
(111)
(581)

(179)

-

(260)

(715)

2.821

38

7.410

(110)

(i)

Corresponde ao valor recuperado do ECAD conforme nota explicativa nº 19.

(ii)

Do montante total do ganho acordado na aquisição da controlada Tecnet, após uma revisão do valor negociado, houve uma redução de R$ 3.000 no
valor do saldo em aberto, gerando receita no resultado. empresa-mãe. Veja nota 1 (b).
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Resultado financeiro líquido
Controladora
2019

2018

2019

2018

56
-

606
-

2.529
434
3.780
949
-

2.978
287
7.055
636
432

56

606

7.692

11.388

(1)
(1.678)

(1)
(676)

(166)
(2.081)
(18.181)
(554)
(864)
(1.398)
(763)
(3.554)

(65)
(2.457)
(11.685)
(311)
(179)
(1.335)

(85)
(24)

-

(85)
(190)
(5.193)

(385)
(1.741)

(1.787)

(677)

(33.029)

(18.158)

(1.731)

(71)

(25.337)

(6.770)

Receitas financeiras
Juros ativos
Descontos obtidos
Juros de aplicação financeira
Variação cambial positiva
Outras receitas financeiras

Despesas financeiras
Multa de mora
Variação cambial passiva
Juros sobre empréstimos
Juros sobre arrendamentos
Apropriação de custos sobre empréstimos
Despesas bancárias
Juros passivos
Variação monetária passiva
Variação no valor justo de contraprestação
contingente
Despesas contrato de fiança
Outras despesas financeiras

Resultado financeiro líquido

Consolidado

Durante o exercício de 2019, houveram atualizações monetárias sobre o saldo mantido em
garantia e sobre os preços de aquisição das controladas Conexão, Direta, Alegra e Tecnet. Vide
nota explicativa 24.
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a.

Partes relacionadas
Controladora e controladora final
São consideradas partes relacionadas as empresas investidas, Cabo Serviços de
Telecomunicações Ltda., Videomar Rede Nordeste S.A., A2 Agentes Autorizados Ltda., Tecnet
Provedor de Acesso as Redes de Comunicação Ltda., Direta Comunicações Ltda, Direta Central
de Alarmes e Comercio Ltda, Direta Processamentos de Dados Ltda, Alegra Telecomunicações
do Brasil Ltda, Conexão Serviços de Comunicação Multimidia Ltda, Conexão Serviços de
Valor Adicionado Ltda e Conexão Telecomunicações e Internet Ltda. A Controladora final é
ALAOF Brasil Mídia Holdings FIP.

b.

Operações com pessoal-chave da Administração
O montante de remuneração (consolidado) pago pelo Grupo aos seus Diretores Estatutários para
os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 foi de R$ 8.230 (sendo R$ 4.883 de
pro-labore e R$ 3.347 de bônus) e R$ 3.504 (sendo R$ 2.465 de pro-labore e R$ 1.039 de
bônus), respectivamente. Estes montantes foram contabilizados como despesas de pessoal no
Grupo de Despesas Gerais e Administrativas.
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Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018, nossos Diretores não receberam
quaisquer benefícios de pensão, aposentadoria ou similares.

c.

Outras transações com partes relacionadas
Passivo não circulante (Controladora)

2019

2018

Videomar Rede Nordeste S.A
Cabo Serviços de Telecomunicações Ltda.

627
22.548

3.278

Total

23.175

3.278

Todos as transações entre partes relacionadas são de natureza de mútuos e seguem as mesmas
condições de mercado caso fossem realizadas com outras empresas que não partes relacionadas.
Os saldos entre as partes são atualizados monetariamente e possuem vencimento em 03 de
junho de 2021.
Nenhuma despesa ou receita foi reconhecida no ano ou no ano anterior para dívidas incobráveis
ou de recuperação duvidosa em relação aos valores devidos por partes relacionadas. Não
existem outros saldos nem transações não divulgadas com partes relacionadas.
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Empréstimos e financiamentos
Custos de financiamentos
Aquisção de controlada

(59.625)

121.883
121.883

114.308

Captação

79.643
34.665

Saldo em
31/12/2017

98.056

257.237

Total

(3.516)
(2.069)
(8.049)
(45.991)

Liquidações

(66.800)

(62.085)
(4.715)
-

100

(16.694)

(16.686)
(8)

Liquidações

(61.193)

(61.193)

Liquidações

Fluxos de caixa das
atividades de
investimento

24.650

18.181
554
864
5.051

(3.000)

(3.000)

Redução de valor de
contraprestação
contingente

4.458

4.458
-

Adoção
inicial do
IFRS 16

308.689

232.078
5.098
(11.590)
83.103

Saldo em
31/12/2019

12.515

10.496
310
1.709

Encargos financeiros
e atualizações monetárias

153.217

153.217

Aquisição por
combinação
de negócios

257.236

133.251
(4.405)
128.390

Saldo em
31/12/2018

Atividades de financiamento que não envolvem caixa e
equivalentes de caixa

2.709

2.709
-

Ingressos de
arrendamentos e
financiamento

Atividades de financiamento que não envolvem caixa e equivalentes de caixa
Encargos financeiros e
atualizações
monetárias

Fluxos de caixa das
atividades
operacionais

(15.796)

(13.895)
(554)
(1.347)

Liquidações

Liquidações

Fluxos de caixa das atividades
de financiamentos

98.056
-

133.251
(4.405)
128.390

Adições

Empréstimos e financiamentos
Arrendamentos
Custos de financiamentos
Aquisção de controlada

Saldo em
31/12/2018

Fluxos de caixa
das atividades
operacionais

Reconciliação das atividades de financiamento dos fluxos de caixa

a.
Fluxos de caixa das
atividades de financiamentos

Informações adicionais aos fluxos de caixa
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b.

Principais transações que não envolvem caixa e equivalentes de Caixa
As principais transações que não envolvem caixa do Grupo referem-se à aquisição de ativos por
meio de arrendamentos e incorporações, conforme apresentado a seguir:
Consolidado

37

2019

2018

Adoção inicial do IFRS 16 em 01.01.2019
Aquisiçãode ativos por meide arrendamento
Rendimento de aplicação financeira - Escrow
Ágio nas aquisições de empresas

4.458
2.705
1.507
-

366
153.217

Total

8.670

153.583

Cobertura de seguros
O Grupo adota a política de contratar cobertura de seguros para os principais bens sujeitos a
riscos, por montantes considerados suficientes para cobrir eventuais sinistros. Em 31 de
dezembro de 2019 e 2018, a cobertura de seguros contra riscos operacionais eram composta por
R$ 56.688 para danos materiais e R$ 22.445 para lucros cessantes.
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Eventos subsequentes

(i)

Covid 19 e seus impactos
Em março de 2020 o novo coronavirus foi declarado pela Organização Mundial da Saúde como
uma pandemia. Evento que causou interrupções nas atividades econômicas, regionais e / ou
globais, devido a bloqueios e lockdown realizados pelos governos a fim de conter a transmissão
do virus.
Essa crise aumentou significativamente as incertezas no ambiente macroeconômico e
inevitavelmente levará a uma recessão global, conforme publicado em 12 de abril no Relatório
do Banco Mundial “A economia na época do COVID-19”. No Brasil, espera-se uma contração
de 5% no PIB em 2020, causada principalmente pela fraca demanda externa, queda nos preços
do petróleo e queda abrupta da atividade econômica para conter o vírus. Cenário que pode trazer
a redução do número de assinantes que usam nossos produtos e afetar adversamente nossas
operações e resultados financeiros.
A extensão em que o coronavírus afeta nossos resultados e operações financeiras dependerá de
desenvolvimento futuro que são incertos e não podem ser previstos, incluindo novas
informações que possam surgir sobre a gravidade do coronavirus e as ações para conter o
coronavirus ou tratar seus impactos no Brasil, entre outros.
Tais eventos podem causar interrupções nas atividades econômicas regionais e/ou globais, que
poderia reduzir o número de assinantes que usam nossos produtos e afetar adversamente nossas
operações e resultados financeiros.
Entretanto, é possível afirmar que a maior parte do faturamento do Grupo deriva-se de serviços
de dados e banda larga, produto que houve um crescimento da demanda devido a manutenção
dos usuários em suas residências e aumento da necessidade crescente de melhores conexões à
internet.
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Portanto, não é possível estimar a extensão dos possíveis impactos em nossas demonstrações
financeiras. Estamos continuamente monitorando a situações muito atentamente e avaliando
ativamente as implicações para nossos negócios e tomando medidas para mitigar possíveis
riscos potenciais.

(ii)

Aquisição de ativos
Em 02 janeiro de 2020, a Tecnet Provedor de Acesso das Redes de Comunicação Ltda. assinou
um contrato de aquisição dos ativos imobilizados e a carteira de clientes da empresa Agily
Telecomunicação Ltda., empresa localizada na cidade de Caucaia-CE, provedora de serviços de
internet em banda larga. Essa aquisição é realizada em linha com a estratégia do Grupo de
expandir as operações e aumentar seu mercado no setor de telecomunicações e tem o objetivo
ou alto potencial de vender vídeos e manter sua posição estratégica no mercado.
O valor acordado foi no montante de R$ 13.000 pela aquisição de ativos e R$ 7.080 pela
aquisição da base de clientes, no valor de R$ 20.080 que serão pagos conforme o cronograma de
pagamento abaixo: pagamento de 31,50% após 30 dias de fechamento de dados, pagamento de
31,50% após 60 dias de fechamento, pagamento de 31,50% após 120 para fechamento e
pagamento de 18,50% após 180 dias em nove parcelas semestrais vencendo a primeira parcela
em 12 meses a partir da data de fechamento.
O Grupo espera gerar uma geração operacional de caixa de R$ 5.800 e uma receita líquida de
R$ 14.000 em troca dessa aquisição de ativos.

(iii)

Aquisição de controlada
Em 01 fevereiro de 2020, a Conexão Serviços de Comunicação Multimídia Ltda. assinou um
contrato de aquisição de 100% do capital votante das empresas Rosimara Bertoluci Sassi
Sampaio – EIRELI e Marcelo Sassi Sampaio – EIRELI (“Grupo Mega”) , localizada em São
João do Rio Pardo/SP, no valor de R$ 16.859.
A aquisição das empresas acima mencionadas faz parte da implementação da estratégia de
crescimento do Grupo para melhor alcançar seus usuários e expandir suas operações em outros
estados do Brasil.
O valor justo da contraprestação transferida é de R$16.859 e corresponde ao caixa pago pela
aquisição das empresas.
O tabela abaixo demonstra o valor dos ativos adquiridos e passivos assumidos na data da
aquisição:
Caixa e equivalentes de caixa
Outros ativos
Imobilizado
Passivos assumidos

404
118
4.195
(469)

Total dos ativos líquidos adquiridos

4.248
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Conforme comentado anteriormente, a operação está inserida na estratégia do Grupo de
participar ativamente do processo de consolidação do setor, desta forma, realizou, em bases
provisórias uma avaliação da alocação do valor justo dos ativos adquiridos.
Valor justo da contraprestação transferida
Valor dos ativos líquidos adquiridos
Carteira de cliente

16.859
(4.248)
(3.517)
9.094

Ágio por expectativa de rentabilidade futura

Foi efetuado um pagamento de R$ 10.115 na data do fechamento, correspondente a 60% do
valor total acordado. O valor restante de R$ 6.743, será pago em 3 parcelas iguais e anuais,
sendo a primeira vencida 12 meses após a data de fechamento. A contraprestação transferida é
feita apenas em dinheiro, sem contraprestação contingente.
Se novas informações obtidas no prazo de um ano, a partir da data da aquisição, sobre fatos e
circunstâncias existentes na data da aquisição, indicarem ajustes nos valores mencionados acima
ou qualquer provisão adicional existente na data da aquisição, a contabilização da aquisição será
revista.
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Relatório da Administração 2018
A Triple Play Brasil Participações S.A., constituída em 8 de outubro de 2015, iniciou
seus investimentos em empresas no setor de serviços de internet banda larga,
televisão paga e telefonia com a aquisição de Cabo Serviços de Telecomunicações
Ltda. (“Cabo Telecom”), sediada no Rio Grande do Norte e Videomar Rede Nordeste
S.A. (“Multiplay”) sediada no Ceará. Ambas empresas de destaque local, possuíam
uma carteira de clientes de aproximadamente 92 mil assinantes em Natal, e 55 mil
em Fortaleza, respectivamente.
Em 2017 e 2018 a Companhia continuou sua estratégia de investimentos e
crescimento da sua rede, com expansões principalmente na infraestrutura de fibra
(“FTTH”). Em 2018, a Companhia lançou uma operação regional no sudeste do
Brasil, adquirindo pequenos provedores de internet locais. Em janeiro de 2018 foi
adquirida a Direta, com base em Guaxupé, Minas Gerais aproximadamente 7 mil
assinantes), em junho a Alegra, em São João da Boa Vista, São Paulo
(aproximadamente 5,5 mil assinantes) e em novembro o grupo Conexão em Mococa,
São Paulo (aproximadamente 22 mil assinantes), consolidando as operações no
Sudeste de São Paulo e Minas Gerais. Em outubro de 2018, a Companhia também
concluiu a aquisição de um provedor na Grande Fortaleza (Tecnet Provedora de
Acesso as Redes de Comunicação) com 18 mil assinantes.
Em 2018, a Companhia fechou o ano contando com uma base de clientes consolidada
de 247 mil assinantes, em dois grandes clusters, Nordeste (Ceará, Rio Grande do
Norte e Paraíba) e no Sudeste (Minhas Gerais e São Paulo).
A estrutura societária atual da Companhia está apresentada abaixo:

Durante o período desafiador dos últimos anos, enquanto as grandes companhias do
setor mantiveram uma postura defensiva, de baixo investimento, a Triple Play estava
focada em melhorar suas redes e processos, implantando e expandindo a tecnologia
mais avançada e eficiente disponível. Esse foco nos proporcionou uma liderança de
quatro anos em FTTH (fiber to the home), e nos permitiu entregar velocidades de
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banda larga inatingíveis por qualquer outra operadora nas nossas regiões de atuação
a um custo operacional muito competitivo. Nosso esforço nos trouxe grandes
benefícios de marketing, onde clientes potenciais nos contatavam, solicitando
atendimento para as áreas onde residiam. Isso traduziu em sucesso em expansões
novas áreas, com taxas de penetração ultrapassando 35%, resultando em taxas
anuais de retorno sobre esses investimentos de mais de 35%.
Em 2018, quando comparado com o ano de 2017, a Companhia teve um crescimento
de 38% na base de clientes, e incremento de 9% na sua receita liquida.
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Um dos principais objetivos da Triple Play tem sido melhorar a qualidade de vida
das pessoas nas regiões onde operamos, entregando banda larga de alta qualidade,
televisão por assinatura e telefonia às áreas menos privilegiadas na região nordeste
e interior do sudeste do Brasil, a um preço justo e diferenciando-nos pela qualidade
e no serviço ao cliente.
A Companhia conta com uma rede de 6.300 km de extensão, sendo que todos os
investimentos em rede desde 2015 foram realizados em fibra ótica.
A principal missão da Companhia é fornecer as melhores soluções em
telecomunicação, através da excelência em atendimento e a alta tecnologia, de forma
inovadora e sustentável.
Nossos principais valores:
-

Paixão por pessoas,
Foco no cliente,
Resultado e criação de valor,
Agilidade,

- Inovação,
- Respeito,
- Credibilidade.

Cenário Econômico no Brasil em 2018
O ano de 2018 foi marcado por um cenário de incertezas políticas e baixo crescimento
da economia, com desemprego ainda em níveis elevados, contribuindo para a
manutenção da inflação em patamares controlados a Selic encerrou o ano a 6,5%.
O PIB (Produto Interno Bruto) manteve o crescimento de 1,3% (1,3% em 2017), e
a inflação oficial, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA), encerrou o ano em 3,75%, superior aos 2,95% em 2017.
Apesar das incertezas decorrentes de um ano de eleição, o País terminou o ano de
2018 depositando maior confiança na economia, decorrente do resultado das eleições
de um governo com diretrizes mais liberais, com agenda de aprovação para reformas
importantes, como foi a da previdência e projeto para tributária.
O segmento de Telecom no Brasil vem atravessando um momento de transformação,
com a formação de provedores de banda larga pequenos e médios, os quais vêm
crescendo de forma acelerada e ganhando participação de mercado.
Mais
recentemente, foi observado o início de processo de consolidação de desses
provedores junto a empresas maiores e fundos “consolidadores”, criando clusters
regionais mais robustos para concorrência
Dentre os serviços ofertados por empresas de Telecom, o destaque está para a banda
larga fixa (SCM), que vem expandindo de forma exponencial, apresentando um
crescimento médio de 13,4% ao ano, entre 2007 e 2018, conforme dados da Anatel.
Já os serviços de Telefonia Fixa e TV por Assinatura, vem apresentado queda de
linhas em uso e assinantes, acompanhando a tendência que o mercado de Telecom
está vivendo a nível global.

Triple Play Brasil Participações S.A.
Rua Bandeira Paulista 726. Andar 19 Conjunto 191
Itaim Bibi, São Paulo, Brasil.
5
304

Triple Play Brasil Participações S.A.
Perfil da Empresa e estratégia de negócio e expansão
Nós os últimos quatro anos, o mercado tem sofrido uma grande transformação no
perfil de consumo dos produtos. A demanda pelo produto de televisão por
assinatura tradicional vem apresentado forte queda, uma vez que a maneira de
assistir vídeo está trocando rapidamente para o streaming, onde os assinantes
assistem televisão e vídeos via internet (on demand), através de diferentes
dispositivos.
Esse cenário está requerendo velocidades de internet cada vez mais altas e com
maior qualidade. Como resultado, a televisão por assinatura passou a ser um
serviço secundário, e o serviço de banda larga se transformou em uma necessidade
de consumo.
De certa forma, a Companhia teve um papel importante nessa transformação do
mercado pois, há muito tempo, definimos a banda larga de alta qualidade como
nosso foco estratégico.
A Triple Play está focada em dar a melhor experiência a seus clientes, permitindo que
ele possa decidir como prefere ver os conteúdos. O valor agregado da Companhia é
de oferecer ao assinante a melhor opção, com um serviço de atenção diferenciado e
com tecnologia de vanguarda. Assim, o modelo de negócios vira sustentável no longo
prazo, permitindo ser competitivo num mercado com pequenos e grandes
operadoras.
Nosso sucesso nessa estratégia pode ser atribuído a nossa excelente rede, inovação
de produtos e excelência em serviço ao cliente. Isso resultou em um alto nível de
fidelidade dos nossos clientes.
Fatores de Crescimento
Nossa estratégia de crescimento é baseada em quatro fatores:

x

Expansão Orgânica: a) objetivamente desenvolvendo priorizando novas áreas
para expansão da rede com tecnologia avançada de fibra e FTTH; b) upgrade das
redes com tecnologias mais antigas para FTTH.

x

Desenvolvimento de Clusters: Buscamos usar a tecnologia IP para entregar
serviços de longas distâncias a um custo mais competitivo a pequenas e médias
cidades

x

Foco no Mercado Corporativo: Embora nossas empresas sempre serviram o
mercado corporativo, esse mercado até recentemente não teve grande foco
estratégico. Em 2018 criamos a Unidade de Negócios Corporativos com uma equipe
dedicada, o que nos proporcionou o foco adequado para desenvolver esse
segmento com soluções e produtos diferenciados.
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x

Fusões e Aquisições: Durante nossos quatro anos de operação, concluímos seis
aquisições, três das quais nos permitiram acelerar nossa operação no interior dos
estados de São Paulo e Minas Gerais. Com o nosso conhecimento de mercado e
know-how operacional temos sido capazes de identificar, executar e incorporar
companhias adquiridas, extraindo um alto nível de sinergias e proporcionando aos
colaboradores dessas companhias oportunidade de crescimento profissional.
Continuaremos a procura de aquisições como uma de nossas estratégias de
expansão pois reduz o risco de entrada em novos mercados, e acelera nosso ritmo
de crescimento e resultados. Como resultado de nossas recentes aquisições,
conseguimos desenvolver uma reputação no setor como compradores sérios,
muitas vezes sendo contatados diretamente por companhias com interesse em
explorar uma transação.
Desempenho Operacional
A Companhia encerrou 2018 com uma base de 247,5 mil assinantes, operando em 5
estados brasileiros, sendo eles São Paulo, Minas Gerais, Ceará, Rio Grande do Norte
e Paraíba. Da base de assinantes total 32% contam com serviços de TV por
assinatura, 96% serviços de internet Banda Larga e 29% serviços telefonia Fixa.
A mudança do consumidor no mercado e o crescimento da demanda por banda larga,
reflete o desempenho em nossos produtos:
Banda Larga
Há cinco anos a Companhia está entre as empresas do setor que entrega melhor
qualidade de internet, conforme dados da Anatel. Para manter o crescimento e a
qualidade, a Companhia continua investindo em tecnologia e expansão, tendo em
2018 um investimento de CAPEX de 31% do seu faturamento líquido, chegando a
mais de 6.300 Km de rede e um potencial de atendimento de aproximadamente 700
mil residências.
O crescimento de assinantes de banda larga em 2018 foi de 40% vs. 2017.
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A Companhia teve no ano de 2018 um crescimento de 22,5% na sua receita liquida.

TV por Assinatura
A Companhia, em linha com o segmento de telecomunicação, vem observando uma
redução de assinantes no produto de TV por assinatura. A Triple Play apresentou em
2018 uma redução de 11,6% no número de assinantes de TV em relação a 2018.
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Apesar da redução de 10%, o serviço de TV por assinatura ainda representa
aproximadamente 33% do faturamento total de 2018.

Telefonia
O serviço de telefonia, o qual representou 5% da receita total da Companhia em
2018, teve uma redução de 9% de números de assinantes vs. 2017, resultando numa
redução de 10% do seu faturamento em relação a 2017.
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Desempenho Financeiro
Receita Operacional Liquida
2018

2017

Vs. 2017

109,5
197,3
16,0
1,6
7,4
331,8

119,9
161,0
17,4
2,6
2,6
303,5

-8,7%
22,5%
-7,8%
-36,3%
180,6%
9,3%

(-) Impostos sobre serviços
(-) Outras deduções

(62,4)
(1,4)

(56,3)
(1,5)

10,8%
-1,4%

Receita operacional líquida

268,0

245,7

9,1%

(R$ milhões)

Receita bruta de serviços
Receita bruta de serviços
Receita bruta de serviços
Receita bruta de serviços
Receita outros serviços
Receita Bruta

de vídeo
de dados
voz STFC
voz SCM

A Companhia teve uma Receita Liquida consolidada em 2018 de R$ 268 milhões,
um aumento de 9,1% em relação ao exercício de 2017.
Custos e despesas operacionais

(R$ milhões)

Custo dos serviços vendidos
Despesas com vendas
Despesas Gerais e Administrativas
Outras receitas e despesas líquidas
Custos e Despesas Operacionais Totais

2018

2017

Vs. 2017

161,8
13,3
71,0
0,1

143,8
11,9
89,3
(6,5)

12,5%
12,0%
-20,5%
-101,7%

246,2

238,5

3,3%

O total de custos dos serviços prestados apresentou crescimento de 12,0% em
relação ao ano anterior. O principal impacto decorre do aumento nas depreciações e
amortizações, que estão representados tanto nos custos de serviços vendidos quanto
nas despesas gerais e administrativas, o aumento líquido foi de R$ 7 milhões, quando
comparado com 2017, sobretudo pelas aquisições de novas empresas.
As despesas com vendas, que incluem as vendas e ações de marketing, tiveram um
aumento em 2018 de 12% quando comparado com 2017, decorrente principalmente
do aumento das ações com propaganda e publicidade, já esperado pelo crescimento
do Grupo.
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Mesmo com o crescimento da base (e consequentemente do faturamento), a
Companhia manteve uma boa política de cobrança junto a seus clientes, mantendo
a taxa estimada de títulos incobráveis em índices próximos a 2,3% da receita liquida
em 2018, apresentando um decréscimo de 0,3%, em relação ao ano de 2017 que foi
2,6%.
As despesas gerais e administrativas tiveram uma redução de 20% em relação ao
exercício de 2017. A Companhia está revisando e aplicando melhorias na
administração e revisão dos processos de BackOffice, exigido pelo seu crescimento,
gerando resultados positivos no ano de 2018. A redução das despesas em 2018
também está afetada, pela outorga em 2017 do “Stock option”, que gerou uma
despesa não recorrente de R$ 13 milhões.
O Crescimento do custo e despesas totais no ano de 2018, mesmo após as aquisições
das empresas, foi de 3,3% enquanto o crescimento da sua receita operacional líquida,
foi de 9,1%, ou seja, um crescimento do seu resultado operacional de 5,8 p.p. em
2018.

Resultado operativo e Lucro Liquido
(R$ milhões)

Resultado antes das receitas (despesas)
financeiras líquidas e impostos
Receitas Financeiras
Despesas Financeiras
Imposto de renda e contribuição social
Lucro Líquido

2018

2017

Vs. 2017

21,8

7,3

199,1%

11,4
(18,2)
0,4

3,7
(16,7)
(2,3)

205,2%
8,5%
-119,1%

15,4

(8,0)

-293,0%

O resultado antes das receitas e despesas financeiras líquidas e impostos foi de R$
21,8 milhões em 2018, aumento de 199,1% versus os R$ 7,3 milhões de 2017. As
receitas financeiras aumentaram R$ 7,7 milhões produto das aplicações financeiras
que garantem a liquidez da dívida com a aquisição da Cabo, Bahia Participações e
Natal Participações.
O lucro líquido em 2018 foi de R$ 15,4 milhões versus um prejuízo de R$ 8 milhões
em 2017. O principal impacto foi a aquisição das novas empresas, bem como
melhorias e fortalecimento continuo nas operações da Cabo e Videomar, isso inclui
expansão de rede, investimentos em melhoria dos serviços, trabalho de marketing
das marcas, e a consequente expansão da base de clientes.
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Fluxo de Caixa e investimentos
A Companhia encerrou dezembro de 2018 com caixa de R$ 7,3 milhões versus R$
24,1 milhões em 31 de dezembro de 2017.
Durante o 2018, a Companhia gerou R$ 99,1 milhões de caixa operacional,
desconsiderando os pagamentos de juros, versus R$ 66,8 milhões em 2017, um
aumento de 48,4%. A Companhia captou R$ 121,8 milhões em empréstimos, sendo
R$ 120 milhões com International Finance Corporation (IFC).

Governança Corporativa
A Companhia mantém um alto nível de governança, e tem seus fundamentos
pautados nas suas normativas internas, que se encontram em linha com seu estatuto
social e os princípios de transparência, ética, respeito as pessoas e colaboradores, e
geração de valor.
Recursos Humanos
Um dos principais valores da Companhia é a Paixão por Pessoas, acreditando que o
sucesso dos negócios está diretamente ligado a pessoas, e despertando o seu orgulho
de pertencer. Tendo o valor Paixão por Pessoas, como fundamental, a Triple Play,
que conta em 2018 com aproximadamente 1.282, um incremento de 296
profissionais quando comparamos com os 986 de 2017, o Grupo modela sua forma
de contratar com o intuito de atrair profissionais sintonizados com os valores e cultura
da Companhia, através de uma avaliação integral, envolvendo conhecimento,
habilidades e atitudes. Além disso, criamos instrumentos que contribuem para a
fixação, atração e motivação dos funcionários, de forma que devolvam não só a
capacidade operacional, mas, principalmente, seus potenciais, necessários ao
alcance das metas organizacionais estabelecidas, através de uma política de
remuneração e benefícios, que são constantemente revisados e em linha com as
melhores práticas de mercado.
Relação com os auditores externos
Em atendimento à Instrução CVM nº 381, de 14 de janeiro de 2003, e ao Ofício
Circular CVM/SNC/SEP nº 01/2007, a Companhia não contratou qualquer outro
serviço que não seja a auditoria externa, junto ao auditor independente KPMG
Auditores Independentes, que possam comprometer sua independência. A
Companhia adota como princípio o 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.
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Relatório dos auditores independentes sobre as
demonstrações financeiras individuais e
consolidadas
Aos acionistas da Triple Play Brasil Participações S.A.
São Paulo – SP
Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Triple Play Brasil
Participações S.A. (Companhia), identificadas como controladora e consolidado, respectivamente,
que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 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
Triple Play Brasil Participações S.A. em 31 de dezembro de 2018, 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 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.

KPMG Auditores Independentes, uma sociedade simples brasileira e firmamembro da rede KPMG de firmas-membro independentes e afiliadas à KPMG
International Cooperative (“KPMG International”), uma entidade suíça.

KPMG Auditores Independentes, a Brazilian entity and a member firm of the
KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG
International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity.
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Parágrafo de ênfase – Valores correspondentes
Em 7 de junho de 2019, emitimos um relatório de auditoria sem modificação sobre o conjunto
completo das demonstrações financeiras, individuais e consolidadas da Triple Play Brasil
Participações S.A. referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018 que estão sendo
reapresentadas. Conforme mencionado na nota explicativa 8, estas demonstrações financeiras
individuais e consolidadas foram modificadas e estão sendo reapresentadas para refletir a
correção de erros e mudanças nas divulgações descritas nessa nota. Portanto, nossa opinião
considera essas mudanças e substitui a opinião emitida anteriormente. Nossa opinião não contém
ressalva relacionada a esse assunto.
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.
Principais assuntos de auditoria – Valor recuperável do ágio gerado em combinação de negócios
Veja a Nota 18 das demonstrações financeiras individuais e consolidadas
Principais assuntos de auditoria

Como auditoria endereçou esse assunto

A Companhia possui ágio pago por expectativa
de rentabilidade futura no valor de R$ 263.067
originado na aquisição de negócios.
Anualmente, a Companhia realiza o teste da
redução ao valor recuperável do ágio.

Nossos procedimentos de auditoria incluíram,
mas não se limitaram a: (i) entendimento e
avaliação do desenho dos controles internos
relacionados à mensuração do valor
recuperável do ágio; (ii) análise e determinação
da unidade geradora de caixa; (iii) avaliação,
com auxílio de nossos especialistas em
finanças corporativasdas premissas
significativas e das metodologias utilizadas
pela Companhia, incluindo as taxas de
desconto, o crescimento das vendas, custos e
despesas no período de projeção e na
perpetuidade. Nossos procedimentos em
relação às premissas significativas incluíram a
avaliação da consistência dos cálculos,
comparando-os com informações de mercado
disponíveis, com o desempenho efetivo e
previsões anteriores.

A mensuração do valor recuperável envolve
premissas para o cálculo dos fluxos de caixa
futuros estimados. Tais premissas estão
relacionado com a determinação das taxas de
descontos, projeção de inflação, percentuais de
crescimento e rentabilidade dos negócios da
Companhia para os próximos anos.
Devido às incertezas relacionadas com as
premissas e estimativa dos fluxos de caixa
futuros, em 31 de dezembro de 2018, que
possuem um risco de resultar em um ajuste
nos saldos das demonstrações financeiras
individuais e consolidadas do próximo exercício
social, consideramos esse assunto como
significativo para a nossa auditoria.

KPMG Auditores Independentes, uma sociedade simples brasileira e firmamembro da rede KPMG de firmas-membro independentes e afiliadas à KPMG
International Cooperative (“KPMG International”), uma entidade suíça.

Avaliamos também as divulgações efetuadas
pela Companhia sobre as premissas utilizadas
nos cálculos de redução ao valor recuperável,
principalmente aquelas que tiveram efeito mais
significativo na sua determinação. Com base
nas evidências obtidas por meio dos
procedimentos acima sumarizados,
consideramos que o valor recuperável do ágio
gerado em combinação de negócios, assim
como as divulgações relacionadas, são
aceitáveis no contexto das demonstrações
financeiras individuais e consolidadas tomadas
em conjunto.
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Outros assuntos – Demonstrações do valor adicionado
As demonstrações, individual e consolidada, do valor adicionado (DVA) referentes ao exercício
findo em 31 de dezembro de 2018, 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 e da governança pelas demonstrações financeiras individuais
e consolidadas
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações
financeiras individuais de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e das
demonstrações financeiras consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil,
e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo International
Accounting Standards Board (IASB), e pelos controles internos que ela determinou como
necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a administração é
responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando,
quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa
base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração
pretenda liquidar a Companhia e suas controladas ou cessar suas operações, ou não tenha
nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da Companhia e suas controladas são aqueles com
responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.
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
KPMG Auditores Independentes, uma sociedade simples brasileira e firmamembro da rede KPMG de firmas-membro independentes e afiliadas à KPMG
International Cooperative (“KPMG International”), uma entidade suíça.
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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
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 os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do
alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive
as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos
trabalhos.
Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as
exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos
todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa
independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.
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Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança,
determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das
demonstrações financeiras do 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.

Fortaleza, 17 de junho de 2020

KPMG Auditores Independentes
CRC SP-014428/O-6 S-CE

Marcelo Pereira Gonçalves
Contador CRC 1SP220026/O-3

KPMG Auditores Independentes, uma sociedade simples brasileira e firmamembro da rede KPMG de firmas-membro independentes e afiliadas à KPMG
International Cooperative (“KPMG International”), uma entidade suíça.

KPMG Auditores Independentes, a Brazilian entity and a member firm of the
KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG
International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity.
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15
16
17

Investimentos em controladas
Imobilizado
Intangível

337.796

Total do ativo

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

333.743

Total do ativo não circulante

271.826

248.590

238.531
-

10.059

10.059
318.890
4.794

10.059

10.059

11
14
13

33.295

23.236
-

2017
(Reapresentado)

Aplicações financeiras
Depósitos judiciais
Outros créditos

9
3.922
122

2018
(Reapresentado)

Controladora

14.112

13

10
11
12

Nota

Total do ativo circulante

Outros créditos

Ativos
Caixa e equivalentes de caixa
Aplicações financeiras
Contas a receber de clientes
Pagamentos antecipados
Estoques
Impostos a recuperar

Em milhares de Reais

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2018 e 2017

Triple Play Brasil Participações S.A.

627.592

544.130

225.430
310.150

8.550

41
8.478
31

83.462

4.493

7.273
40.217
23.147
819
767
6.746

445.944

359.588

151.044
200.925

7.619

41
7.578
-

86.356

2.097

24.080
34.665
18.257
1.124
1.309
4.824

2017
(Reapresentado)

Consolidado
2018
(Reapresentado)

19

Total do passivo e patrimônio líquido

Total do patrimônio líquido

Participação de não controladores

337.796
-

288.992

-

288.992

Patrimônio líquido atribuível aos acionistas controladores

25.506

22.228

3.278

23.298

2
42
109
23.145
-

290.292
18.631
(19.931)

25

24

19
23
21
35

18
19
22
20
24

2018
(Reapresentado)

271.826
-

268.420

-

268.420

290.292
13.496
(35.368)

627.592
-

289.307

315

288.992

290.292
18.631
(19.931)

49.803
192.195

-

122.260
9.520
10.612
-

146.090

31.157
6.587
8.002
18.425
78.587
3.332

445.944
-

268.705

285

268.420

290.292
13.496
(35.368)

75.768

-

54.783
8.779
12.206
-

101.471

20.546
24.860
6.300
14.185
34.665
915

2017
(Reapresentado)

Consolidado
2018
(Reapresentado)

3.278

3.278

128

3
70
55
-

2017
(Reapresentado)

Controladora

Capital social
Reserva de capital
Prejuizos acumulados

Patrimônio líquido

Total do passivo não circulante

Obrigação com aquisição de controlada

Empréstimos e financiamentos
Provisão para contingências
Passivo fiscal diferido
Mútuos partes relacionadas

Total do passivo circulante

Fornecedores e outras contas a pagar
Empréstimos e financiamentos
Provisões e obrigações trabalhistas
Obrigações tributárias
Obrigação com aquisição de controlada
Outras obrigações

Passivos

Nota

Triple Play Brasil Participações S.A.
Demonstrações do resultado
Exercício findo em 31 de dezembro de 2018 e 2017
Em milhares de Reais
Controladora
Nota

Receita
Custo das vendas

29
30

Lucro Bruto
Despesas comerciais
Perda por redução de valor recuperável
Despesas gerais e administrativas
Resultado de equivalencia patrimonial
Outras receitas e despesas líquidas

31
31
32
15
33

Resultado antes das receitas (despesas) financeiras líquidas e impostos
Receitas financeiras
Despesas financeiras
Resultado financeiro líquido

34

Resultado antes dos impostos
Imposto de renda e contribuição social corrente
Imposto de renda e contribuição social diferido

27
27

Lucro / (Prejuízo) do exercício
Resultado atribuído aos:
Acionistas controladores
Acionistas não controladores

2018
(Reapresentado)

Consolidado

2017
(Reapresentado)

2018
(Reapresentado)

2017
(Reapresentado)

-

-

268.040
(161.824)

245.778
(143.801)

-

-

106.216

101.977

(9.782)
25.418
38

(16.999)
8.557
403

(7.040)
(6.287)
(70.982)
(110)

(5.474)
(6.429)
(89.258)
6.472

15.674

(8.039)

21.797

7.288

606
(677)

48
(17)

11.388
(18.158)

3.731
(16.731)

(71)

31

(6.770)

(13.000)

15.603

(8.008)

15.027

(5.712)

(166)
-

(19)
-

(1.154)
1.594

(8.390)
6.086

15.437

(8.027)

15.467

(8.016)

15.437
30
15.467

Lucro / (Prejuízo) do exercício

(8.027)
11
(8.016)

Resultado por ação
Resultado por ação - básico e diluído (em R$)

25 (iii)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

20
319

0,05328

(0,03033)

Triple Play Brasil Participações S.A.
Demonstrações do resultado abrangente
Exercício findo em 31 de dezembro de 2018 e 2017
Em milhares de Reais
Controladora
Nota

2018
(Reapresentado)

Consolidado

2017
(Reapresentado)

2018
(Reapresentado)

2017
(Reapresentado)

15.437

(8.027)

15.467

(8.016)

Outros resultados abrangentes

-

-

-

-

Resultado abrangente total

15.437

(8.027)

15.467

(8.016)

Resultado abrangente atribuível aos:
Acionistas controladores
Acionistas não controladores

15.437
30

(8.027)
11

Resultado abrangente total

15.467

(8.016)

Lucro / (Prejuízo) do exercício

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

Saldo reapresentado em 31 de dezembro de 2018 (Reapresentado)

Resultado do exercício
Transações com pagamento baseado em ações

Saldo reapresentado em 31 de dezembro de 2017 (Reapresentado)

25 (c)

22

18.631

290.292

(35.368)

13.496

(19.931)

15.437
-

(8.027)
-

5.135

-

13.496

(27.341)

Prejuízos
acumulados

-

-

Reservas
de capital

Atribuível aos acionistas controladores

-

290.292

26.002
-

Mudança de participação
Aumento de capital
Resultado do exercício
Transações com pagamento baseado em ações
25 (c)

264.290

Capital
social

Saldo reapresentado em 31 de dezembro de 2016

Em milhares de Reais

Exercício findo em 31 de dezembro de 2018 e 2017

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

Triple Play Brasil Participações S.A.

288.992

15.437
5.135

268.420

26.002
(8.027)
13.496

236.949

Total

30
315

-

285

(144)
11
-

418

Participação
de não
controladores

289.307

15.467
5.135

268.705

(144)
26.002
(8.016)
13.496

237.367

Total do
patrimônio
líquido

Triple Play Brasil Participações S.A.
Demonstrações dos fluxos de caixa
Exercício findo em 31 de dezembro de 2018 e 2017
Em milhares de Reais
Controladora
2018
(Reapresentado)
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Prejuízo do exercício
Ajustes para reconciliar o prejuízo do exercício com o caixa
gerado pelas atividades operacionais:
Depreciação
Amortização
Valor residual do imobilizado e intangível baixados
Imposto de renda e contribuição social
Juros sobre empréstimos e financiamentos
Apropriação de custos de empréstimos
Juros sobre obrigações com aquisições de controlada
Provisão redução ao valor recuperável
Provisão para obsolescência de estoques
Resultado da equivalência patrimonial
Provisão para riscos cíveis e trabalhistas
Rendimentos aplicação financeira
Plano de opções - Pagamento baseado em ações

16
17
16
27
19
19
34
12
15
23
34
32

Variações nos ativos e passivos:
Contas a receber e outras contas a receber
Outros créditos e pagamentos antecipados
Estoques
Impostos a recuperar
Depositos judiciais
Fornecedores, contas a pagar e outras obrigações
Provisões, obrigações trabalhistas
Obrigações tributarias
Outras obrigações passivas
Dividendos pagos
Caixa líquido aplicado nas (gerado pelas) atividades operacionais
Pagamento de Juros sobre emprestimos e financiamento
Pagamento de Juros sobre aquisição de contralada
Pagamento de imposto de renda

19

Caixa líquido proveniente das (utilizado nas) atividades operacionais
Fluxo de caixa de atividades de investimento
Aplicações financeiras
Resgate de aplicações financeiras
Dividendos recebidos
Aumento de capital em controlada
Amortização sobre aquisição de contralada
Aquisição de imobilizado
Aquisição de intangível

15
15
16
17

Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de investimentos
Fluxo de caixa de atividades de financiamento
Aumento de capital com subscrição dos sócios
Amortização de principal sobre empréstimos e financiamentos
Custos com captação de empréstimos e financiamentos
Captação de empréstimos e financiamentos
Transações com partes relacionadas

19
19
19

Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento
Aumento em caixa e equivalentes de caixa
Início do exercício
Final do exercício
Aumento em caixa e equivalentes de caixa
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Consolidado

2017
(Reapresentado)

2018
(Reapresentado)

2017
(Reapresentado)

15.437

(8.027)

15.467

(8.016)

756
676
(25.418)
(606)
5.135

(8.557)
13.496

38.371
23.458
1.599
(440)
11.685
311
1.335
4.166
111
741
(7.055)
5.135

32.164
22.172
7.581
2.304
12.586
2.021
952
(488)
13.496

(122)
(29)
219
-

(401)
(241)
55
-

(9.056)
(2.122)
431
(1.922)
(900)
10.611
1.702
4.383
2.417
- -

290
(420)
265
(1.283)
(1.098)
(6.910)
195
(1.792)
(955)

(3.952)

(3.675)

100.428

73.064
(14.407)
(6.290)

(165)

-

(17.875)
(8)
(1.297)

(4.117) -

(3.675) 0

81.248

0

52.367

(22.490)
19.174
52.403
(45.794)
(22.403)
-

2.000
-

(19.693)
21.562
(61.193)
(83.990)
(9.824)

1.048
(53.338)
(806)

(19.110)

2.000

(153.138)

(53.096)

-

26.002
(1.122)

(62.084)
(4.716)
121.883
-

26.002
(8.892)
608
(134)

-

24.880

55.083

17.584

(23.227)

23.205

(16.807)

16.855

23.236
9

31
23.236

24.080
7.273

7.225
24.080

(23.227)

23.205

(16.807)

16.855

Triple Play Brasil Participações S.A.
Demonstrações do valor adicionado
Exercício findo em 31 de dezembro de 2018 e 2017
Em milhares de Reais

Controladora
Nota

2018

Consolidado
2017

2018

2017

Receitas (1)

-

-

324.800

295.688

Vendas de mercadorias, produtos e serviços
Outras receitas
Provisão redução ao valor recuperável

-

-

324.618
6.469
(6.287)

299.392
2.725
(6.429)

71
-

64
-

124.578
102.927

114.533
85.843

71
-

64

21.651
-

28.690

Valor adicionado bruto (1) - (2) = (3)

(71)

(64)

200.222

181.155

Depreciação e amortização (4)

756

61.829

54.504

138.393

126.651

Insumos adquiridos de terceiros (2)
Custos dos produtos, das mercadorias e dos serviços vendidos

30

Materiais, energia, serviços de terceiros e outros
Perda / recuperação de valores ativos

Valor adicionado líquido produzido pela Companhia (3) - (4) = (5)

(827)

Valor adicionado recebido em transferência (6)

(64)

26.024

9.008

11.388

17.423

25.418
606
-

8.557
48
403

11.388
-

3.731
13.692

Valor adicionado total a distribuir (5+6)

25.197

8.944

149.781

144.074

Distribuição do valor adicionado

25.197

8.944

149.781

144.074

Pessoal

8.460

16.900

28.548

63.151

Remuneração direta
Benefícios
F.G.T.S.

8.460
-

3.404
13.496
-

16.751
8.626
3.171

50.371
9.697
3.082

Impostos, taxas e contribuições

623

54

83.831

68.875

Federais
Estaduais
Municipais

623
-

54
-

29.161
54.327
342

29.814
38.664
398

Remuneração de capitais de terceiros

677

17

21.936

20.063

Juros
Aluguéis
Outras

91
586

16
1

17.276
3.778
882

8.628
3.422
8.013

Resultado da equivalência patrimonial
Receitas financeiras
Outras

15
34

Remuneração de capitais próprios

15.437

(8.027)

15.467

(8.016)

Lucros retidos

15.437
-

(8.027)
-

15.437
30

(8.027)
11

Participação de não controladores nos lucros retidos
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Triple Play Brasil Participações S.A.
Demonstrações financeiras em
31 de dezembro de 2018

Notas explicativas às demonstrações contábeis individuais e
consolidadas
1

Contexto operacional
A Triple Play Brasil Participações S.A. (“Companhia” ou “Grupo”, em conjunto com suas
subsidiárias) é uma companhia privada constituída em 8 de outubro de 2015 e sediada na Rua
Bandeira Paulista, número 726, 19º andar, 191, Itaim Bibi - São Paulo. A Companhia tem como
objeto deter participações em outras empresas. As atividades realizadas pelas subsidiárias do
Grupo estão descritas na Notas 2.

a.

Reestruturação societária
Em 2017, como parte da reorganização societária entre as empresas do Grupo, a administração
decidiu realizar a incorporação das controladas diretas ALAOF Brasil Mídia Holdings 1 S.A.
(“Alaof Mídia 1”), ALAOF Brasil Mídia Holdings 2 S.A. (“Alaof Mídia 2”) e controladas
indiretas Bahia Participações S.A. (“Bahia Participações”) e Natal Participações S.A. (“Natal
Participações”) pelas também controladas indiretas Cabo Serviços de Telecomunicações Ltda.
(“Cabo Telecom”) e Videomar Rede Nordeste S.A. (“Multiplay”), que passaram a ser
controladas diretas da Triple Play Brasil Participações S.A.
As incorporações das empresas mencionadas acima não acarretou aumento de capital ou
qualquer alteração nas participações societárias dos acionistas do Grupo, uma vez que todas
eram controladas integral do Grupo. Portanto não há necessidade de substituir as ações detidas
pelos acionistas pelas ações do Grupo. Além disso, os acionistas minoritários,
consequentemente, não têm interesse em ser protegidos e, de acordo o entendimento da
Comissão de Valores Mobiliários (CVM) em casos precedentes semelhantes, e nos termos da
Deliberação CVM nº 559/08, o disposto no artigo 264 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada,
também não são aplicáveis.

Incorporação da ALAOF Brasil Mídia Holding 2 S.A, pela Videomar Rede Nordeste
S.A.
Em 31 de Julho de 2017, foi aprovada a incorporação da ALAOF Brasil Mídia Holdings 2 S.A.
(“Alaof Mídia 2”) por sua controlada Videomar Rede Nordeste S.A. (“Multiplay”), causando
extinção da Alaof Mídia 2. A incorporação teve como objetivo simplificar a estrutura societária
e facilitar a gestão dos negócios por seus acionistas.
A referida Incorporação ocorreu pelo valor contábil do patrimônio líquido da Alaof Mídia 2,
composto por todos os ativos e passivos escriturados e avaliados de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil, compreendendo os padrões da Comissão de Valores Mobiliários
(CVM) e os pronuncimantos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPCs) em
conformidade com as Normas Internacionais de Relatório Financeiro (“IFRS”) emitidas pelo
International Accounting Standards Board (IASB).
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Triple Play Brasil Participações S.A.
Demonstrações financeiras em
31 de dezembro de 2018

O patrimônio líquido da Alaof Mídia 2 foi determinado com base no balanço levantado em 30
de junho de 2017, em R$ 40.838, de acordo Laudo de Avaliação emitido por empresa
especializada. Abaixo está, o acervo líquido avaliado:
Ativo

30/06/2017

Circulante
Caixa e equivalente de caixa
Impostos a recuperar

27
1.400
1.427

Não circulante
Investimentos
Ágio sobre investimentos
Impostos diferidos
Intangível

17.950
18.110
(2.185)
5.744
39.619

Total do Ativo

41.045

Passivo
Circulante
Fornecedores
Contas a pagar

2
205
207

Patrimônio líquido
Capital social
Adiantamento para futuro aumento de capittal
Reserva de lucros
Prejuízos acumulados
Resultado do exercício

64.857
3.000
106
(19.604)
(7.521)
40.838

Total do passivo e patrimônio líquido

41.045

Patrimônio líquido
Eliminação do investimento da empresa incorporada

40.838
(17.267)

Acervo líquido a ser incorporado

23.571

Incorporação da ALAOF Brasil Mídia Holdings 1 S.A., Bahia Participações S.A. e
Natal Participações S.A. pela Cabo Serviços de Telecomunicações Ltda.
Em 31 de outubro de 2017, foi aprovada a incorporação da ALAOF Brasil Mídia Holdings 1
S.A. (“Alaof Mídia 1”), Bahia Participações S.A. (“Bahia Participações”) e Natal Participações
S.A. (“Natal Participações”) por sua controlada Cabo Serviços de Telecomunicações Ltda.
(“Cabo Telecom”), causando a extinção dessas empresas. A incorporação teve como objetivo
simplificar a estrutura societária e facilitar a gestão dos negócios por seus acionistas.
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Demonstrações financeiras em
31 de dezembro de 2018

Essas incorporações ocorreram mediante o valor contábil do patrimônio líquido da Alaof Mídia
1, Bahia Participações e Natal Participações, composto pelas totalidades dos ativos e passivos
escriturados e avaliados de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, compreendendo
as normas brasileiras da Comissão de Valores Mobiliários (CMV) e proninciamentos emitidos
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPCs) que estão em conformidade com as Normas
Internacionais de Relatório Financeiro (IFRS), emitidas pelo International Accounting
Standards Board (IASB).
O patrimônio líquido da Alaof Mídia 1, foi determinado com base no balanço levantado em 31
de outubro de 2017, em R$ 199.471, conforme Laudo de Avaliação emitido por empresa
especializada. O acervo líquido avaliados são apresentados a seguir::
Ativo

31/10/2017

Circulante
Caixa e equivalente de caixa
Impostos a recuperar

32.503
42
32.545

Não circulante
Mútuo - Partes relacionadas
Investimentos
Ágio sobre investimentos
Intangível

3.278
96.426
145.307
31.445
276.456

Total do ativo

309.001

Passivo
Circulante
Fornecedores
Obrigações tributárias
Conta a pagar
Empréstimos e financiamentos

13
37
34.400
7.172
41.622

Não circulante
Mútuo - Partes relacionadas
Empréstimos e financiamentos
Imposto de renda diferido

18.531
38.685
10.692
67.908

Patrimônio líquido
Capital social
Capital social a integralizar
Prejuízos acumulados
Resultado do exercício

226.755
(29.284)
(5.615)
7.615
199.471

Total do passivo

309.001

Patrimônio líquido
Eliminação investimento da incorporada

199.471
(96.426)

Acervo líquido a ser incorporado

103.045
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O patrimônio líquido da Bahia Participações, foi determinado com base no balanço levantado
em 31 de outubro de 2017, em R$ 1.134, conforme Laudo de Avaliação emitido por empresa
especializada. Abaixo está descrito, o acervo liquido avaliado:
Ativo

31/10/2017

Circulante
Caixa e equivalente de caixa

1
1

Não circulante
Investimentos

1.162
1.162

Total do ativo

1.163

Passivo
Circulante
Conta a pagar

29
29

Patrimônio líquido
Capital social
Reserva legal
Reserva de lucros a realizar
Resultado do exercício

1.451
113
1.917
(2.347)
1.134

Total do passivo

1.163

Patrimônio líquido
Eliminação investimento da incorporada

1.134
(1.162)

Acervo líquido a ser incorporado

(28)

O patrimônio líquido da Natal Participações, foi determinado com base no balanço levantado
em 31 de outubro de 2017, em R$ 4.660, conforme Laudo de Avaliação emitido por empresa
especializada. Abaixo está descrito, o acervo liquido avaliado:
Ativo

31/10/2017

Circulante
Impostos a recuperar
Outros créditos

9
21
30

Não circulante
Investimentos

4.638
4.638

Total do ativo

4.668

Passivo

28
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Ativo

31/10/2017

Circulante
Conta a pagar

1
1

Não circulante
Outras contas a pagar

7
7

Patrimônio líquido
Capital social
Reserva legal
Reserva de lucros a realizar
Resultado do exercício

5.750
440
7.516
(9.046)
4.660

Total do passivo e patrimônio líquido

4.668

Patrimônio líquido
Eliminação investimento da incorporada

4.660
(4.638)

Acervo líquido a ser incorporado

22

Acervo líquido total a ser incorporado, das empresas em conjunto:
Patrimônio líquido
Eliminação investimento da incorporada

205.265
(102.226)

Acervo líquido total a ser incorporado

103.039

O valor de caixa e equivalente de caixa incorporado pela incorporação da Alaof Mídia 1, Bahia
Participações e Natal Participações pela controlada Cabo Serviços de Telecomunicações Ltda.
corresponde a R$ 32.504, em 31 de outubro de 2017.
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Relação de entidades controladas
Segue abaixo lista das controladas do Grupo:
Participação acionária %
2018
Controladas

País

Cabo Serviços de Telecomunicações Ltda.
Videomar Rede Nordeste S.A.
A2 Agentes Autorizados Ltda.
Tec Net Prov. De Acesso as Redes de Com. Ltda.
Direta Comunicações Ltda
Direta Central de Alarmes e Comercio Ltda
Direta Processamento de Dados Ltda
Alegra Telecomunicações do Brasil Ltda
Conexão Serviços de Comunicação Multimidia Ltda.
Conexão Serviços de Valor Adicionado Ltda
Conexão Telecomunicações e Internet Ltda.

Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
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2017

Direto

Indireto

Direto

Indireto

99,99%
99,17%
99,00%
99,99%
-

99,99%
99,99%
99,99%
99,99%
99,99%
99,99%
99,99%

99,99%
99,17%
99,00%
-

-
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b.

Cabo Serviços de Telecomunicações Ltda.
Empresa brasileira, constituída sob a forma de empresa por quotas de responsabilidade limitada,
tem sede na Rua Senador José Ferreira de Souza, n° 1.916, bairro da Candelária, CEP 59.064520, Natal, Rio Grande do Norte. As suas principais atividades compreendem a prestação de
serviços de telefonia fixa e comunicação de dados, em conformidade com as concessões,
autorizações e permissões que lhe foram outorgadas pela Agência Nacional de
Telecomunicações (“ANATEL”).

c.

Videomar Rede Nordestes S.A.
A Videomar Rede Nordeste S.A., (“Companhia”) é uma sociedade anônima de capital fechado,
constituída sob a forma de Companhia anônima de capital fechado com sede na Rua Leonardo
Mota, nº 2301, bairro Dionísio Torres, CEP 60.170-041, Fortaleza - Ceará. As suas principais
atividades compreendem a prestação de serviços de TV por assinatura, exceto programadoras
em conformidade com as concessões, autorizações e permissões que lhe foram outorgadas pela
Agência Nacional de Telecomunicações (“ANATEL”).

d.

A2 Agentes Autorizados Ltda.
A A2 Agentes Autorizados Ltda., (“Empresa”) é uma sociedade limitada, com sede na Rua
Bandeira Paulista, nº 726, Itaim, Bibi, São Paulo – SP, inscrita no CNPJ 20.730.836/0001-59,
que tem como objeto social a participação em outras sociedades.

e.

Tecnet Provedor de Acesso as Redes de Comunicação Ltda.
A Tecnet Provedor de Acesso as Redes de Comunicação Ltda., (“Empresa”) é uma sociedade
limitada, com sede na Rua Castro Castelo, nº 355, Sala C, Parque Portira, Caucaia - CE, inscrita
no CNPJ 07.054.341/0001-99, As suas principais atividades compreendem a prestação de
serviços de internet.

f.

Direta Comunicações Ltda.
Empresa limitada , com sede na Cidade de Mococa, Estado de São Paulo, na Rua Prudente de
Morais, n.º 221, Centro, CEP 13.730-400, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.558.866/0001-00 .
As suas principais atividades compreendem a prestação de serviços de internet.

g.

Direta Central de Alarmes e Comércio Ltda.
Empresa limitada, com sede na Cidade de Guaxupé, Estado de Minas Gerais, na Avenida Dona
Floriana, n.º 1.130 - A, Centro, CEP 37.800-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
04.224.658/0001-38. As suas principais atividades compreendem a prestação de serviços de
segurança eletrônica.

h.

Direta Processamento de Dados Ltda.
Empresa limitada, com sede na Cidade de Guaxupé, Estado de Minas Gerais, na Avenida Dona
Floriana, n.º 1.130 - B, Centro, CEP 37.800-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
01.231.192/0001-00. As suas principais atividades compreendem a prestação de serviços de
internet.

i.

Alegra Telecomunicações do Brasil Ltda
Empresa limitada, com sede na Cidade de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo, na
Avenida Brasília, n.º 944, Vila Zanetti, CEP 13.870-590, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
10.716.128/0001-00. As suas principais atividades compreendem a prestação de serviços de
internet.
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j.

Conexão Serviços de Comunicação Multimidia Ltda.
Empresa limitada no Município de Mococa, Estado do São Paulo, Rua Gabriel Pinheiro, n°
1.059, Centro, tem como objetivo a prestação de serviços de comunicação multimídia, serviços
de telefonia fixa comutada - STFC, serviços de televisão por assinatura por cabo, internet e
telecomunicações.

k.

Conexão Serviços de Valor Adicionado Ltda.
Empresa limitada no Município de Mococa, Estado do São Paulo, Rua Capitão Miguel Ferreira,
n°157, sala 06, Vila Mariana, tem como objetivo a prestação de serviços de provimento de
acesso à internet.

l.

Conexão Telecomunicações e Internet Ltda.
Empresa limitada no Município de Mococa, Estado do São Paulo, Rua Prudente de Moraes,
n°221, Centro, tem como objetivo a prestação de serviços de comunicação multimídia - SCM,
provedor de acesso às redes de telecomunicações e prestação de serviços de acesso e/ou
informações na rede internet.
A Triple Play S.A por meio de suas subsidiárias integrais atuam principalmente na prestação de
serviços de telefonia fixa, através de Contrato de Concessão do Serviço Telefônico Fixo
Comutado (STFC) e autorizações outorgadas pela ANATEL para a prestação de outros serviços
de telecomunicações, através de Contrato de Concessão do Serviço de Comunicação Multimídia
(SCM), tais como comunicação de dados, internet em banda larga, serviços de TV por
assinatura. As concessões e autorização de outorga para prestação de serviços concedidas pela
ANATEL não possuem data para expiração.
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Aquisição de controlada
Aquisição Grupo Direta
Em 09 de janeiro de 2018, a controlada A2 Agentes Autorizados Ltda. obteve o controle das
sociedades Direta Comunicações Ltda., Direta Central de Alarmes e Comcercio Ltda. e Direta
Processamento de Dados Ltda. (Grupo Direta), que oferecem serviços de internet banda larga e
segurança eletrônica, adquirindo 100% das quotas de capital.
A operação permitirá que a subsidiária A2 Agentes Autorizados Ltda. , que oferece serviços de
internet em banda larga e segurança eletrônica, amplie a assistência operacional, maximize a
comercialização de serviços de internet, possibilitando a expansão do portfólio de serviços,
gerando valor agregado para a carteira de clientes da Companhia.
As empresas acumularão sinergias, pois estão sob a mesma administração nas atividades.
No período de 12 meses findo em 31 de dezembro de 2018, o Grupo Direta contribuiu com uma
receita de R$ 6.999 e lucro de R$ 3.109 nas demonstrações financeiras consolidadas.
A tabela a seguir resume o valor justo da data de aquisição de cada classe principal de
contraprestação transferida:
Valor justo da aquisição

12.500

Liquidação de relação pré existente

(5)

Total da contraprestação transferida

12.495
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O valor total da compra da aquisição do Grupo Direta foi de R$ 12.495, com pagamento de R$
6.250 na assinatura do contrato e o valor restante a ser pago em 5 parcelas, sendo a primeira a
vencer em janeiro de 2021 e a as parcelas restantes vencem em junho de 2021, janeiro de 2022,
junho de 2022, janeiro de 2023.
Em 31 de dezembro de 2018, o saldo devedor a pagar referente à aquisição do Grupo Direta é de
R$ 6.641, dos quais R $ 6.250 de principal e R$ 391 de juros acumulados. Durante 2018 o total
de juros incorridos foi de R$ 391.

a.

Custos de aquisição
O Grupo incorreu em custos relacionados à aquisição no valor de R$ 136 referentes a honorários
advocatícios e custos de due diligence. Os honorários advocatícios e os custos de due diligence
foram registrados como ‘Despesas administrativas’ na demonstração do resultado do exercício
de 2018.

b.

Ativos identificáveis adquiridos e passivos assumidos
A tabela abaixo resume os valores dos ativos adquiridos e passivos assumidos na data da
aquisição.

(i)


Caixa e equivalente de caixa
Contas a receber de clientes
Estoques
Imobilizado
Intangiveis
Obrigações tributárias
Empréstimos e financiamentos

598
96
519
1.828
1.617
(182)
(439)

Total dos ativos adquiridos

4.037

Mensuraçãodo valor justo
As técnicas de avaliação utilizadas para mensurar o valor justo dos ativos significativos
adquiridos foram as seguintes:
Ativos adquiridos

Técnica de avaliação

Estoque

Técnica de comparação de mercado: o valor justo é determinado com base no
preço de venda estimado no curso normal dos negócios, menos os custos
estimados de conclusão e venda e em uma margem de lucro razoável com base
no esforço necessário para concluir e vender os estoques.

Imobilizado

Técnica de comparação de mercado e técnica de custo: o modelo de avaliação
considera os preços de mercado cotados para itens semelhantes, quando
disponível, e o custo de reposição depreciado, quando apropriado. O custo de
reposição depreciado reflete ajustes de deterioração física, bem como a
obsolescência funcional e econômica.

Intangível

O método multi-period excess earnings considera o valor presente dos fluxos
de caixa líquidos esperados pelas relações com clientes, excluindo qualquer
fluxo de caixa relacionado com ativos contributórios.
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c.

Ágio
A operação está inserida na estratégia do Grupo de participar ativamente do processo de
consolidação no setor, ampliando a liderança nacional nos segmentos de telecomunicação.
O ágio reconhecido como resultado da aquisição foi determinado conforme segue:
Valor justo da contraprestação
Valor contábil dos ativos adquiridos
Valor justos dos ativos líquidos adquiridos

12.495
(3.427)
(610)

Ágio

8.458

O Grupo não tem expectativa de utilização do ágio decorrente da combinação de negócios para
dedutibilidade de fins fiscais.

Aquisição Alegra
Em 01 de junho de 2018, a controlada A2 Agentes Autorizados Ltda. obteve o controle da
sociedade Alegra Telecomunicações do Brasil Ltda., que oferece serviços de internet banda
larga e TV por assinatura, adquirindo todas as suas ações.
A Operação permitirá à subsidiária A2 Agentes Autorizados Ltda., que oferece serviços de
internet em banda larga e serviços de TV paga, expandir e maximizar a comercialização de seus
serviços, possibilitando a expansão do portfólio de serviços, gerando valor agregado para o
portfólio de clientes da Companhia.
As empresas acumularão sinergias, pois estão sob a mesma administração nas atividades.
Nos sete meses findo em 31 de dezembro de 2018, a Alegra contribuiu com uma receita de R$
2.461 e lucro de R$ 163 às demonstrações financeiras consolidadas. Caso a combinação de
negócios tivesse ocorrido em 01 de janeiro de 2018, a Administração estima que a Alegra
contribuiria com uma receita líquida de R$ 5.244 e um lucro líquido de R$ 545 às
demonstrações financeiras consolidadas.
Esse valor foi determinado a partir da demonstração de resultado histórica do lucro da empresa
adquirida, sem refletir efeitos baseados em estimativas e julgamentos sobre como as práticas e
decisões operacionais da administração poderiam ter afetado as demonstrações contábeis
históricas em decorrência da transação. Assim, essas estimativas não contemplam todos os
efeitos decorrentes da combinação de negócios e não devem ser lidas como uma projeção ou
indicação dos resultados futuros da empresa.
A tabela a seguir resume o valor justo da data de aquisição de cada classe principal de
contraprestação transferida:
Valor justo da aquisição

(*)

6.000

Atualizações monetárias (*)
Investimentos aprovados(**)
Liquidação de relação pré-existente

168
949
(1.341)

Total da contraprestação transferida

5.776

Para concluir a compra da Alegra, foi necessária autorização da agência reguladora ANATEL, fato que ocorreu seis
meses após as negociações entre as partes. Assim, o preço de compra foi ajustado pela taxa do CDI entre a data de
assinatura do contrato e a autorização.
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(**)

Durante o período de espera pela autorização da agência reguladora ANATEL, foram realizados investimentos pelos
ex-proprietários devidamente aprovados pelo Grupo, investimentos feitos com a intenção de manter as operações e de
interesse mútuo. Dessa forma, esse valor foi considerado na contraprestação transferida.

O valor total da aquisição da Alegra foi de R$ 5.776, pago R$ 2.540 na celebração do contrato e
as demais serão pagas em 5 parcelas, a primeira com vencimento em junho de 2021 e as demais
parcelas com o vencimento em dezembro de 2021, junho de 2022, dezembro de 2022, junho de
2023.
Em 31 de dezembro de 2018 o saldo a pagar atualizado referente a aquisição da Alegra é de R$
3.345, sendo R$ 3.236 de principal e R$ 109 de juros acumulados. Durante 2018 o total de juros
incorridos era de R$109 .

a.

Custos de aquisição
O Grupo incorreu em custos relacionados à aquisição no valor de R$ 118 referentes a honorários
advocatícios e custos de due diligence. Os honorários advocatícios e os custos de due diligence
foram registrados como ‘Despesas administrativas’ na demonstração de resultado do exercício
de 2018.

b.

Ativos identificáveis adquiridos e passivos assumidos
A tabela abaixo resume os valores dos ativos adquiridos e passivos assumidos na data da
aquisição.

(i)


Caixa e equivalente de caixa
Contas a receber de clientes
Imobilizado
Intangível
Fornecedores e contas a pagar
Empréstimos

19
1.674
1.483
1.501
(557)
(895)

Total dos ativos identificáveis

3.225

Mensuraçãodo valor justo
As técnicas de avaliação utilizadas para mensurar o valor justo dos ativos significativos
adquiridos foram as seguintes:
Ativos adquiridos
Contas a receber de clientes

Técnica de avaliação
Contas a receber de clientes é composto por montantes contratuais brutos devidos,
subtraídos pelos montantes estimados como não recuperáveis na data de
aquisição.

Imobilizado

Técnica de comparação de mercado e técnica de custo: o modelo de avaliação
considera os preços de mercado cotados para itens semelhantes, quando
disponível, e o custo de reposição depreciado, quando apropriado. O custo de
reposição depreciado reflete ajustes de deterioração física, bem como a
obsolescência funcional e econômica.

Intangível

O método multi-period excess earnings considera o valor presente dos fluxos de
caixa líquidos esperados pelas relações com clientes, excluindo qualquer fluxo de
caixa relacionado com ativos contributórios.
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c.

Ágio
A operação está inserida na estratégia do Grupo de participar ativamente do processo de
consolidação no setor, ampliando a liderança nacional nos segmentos de telecomunicação.
O ágio reconhecido como resultado da aquisição foi determinado conforme segue:
Valor da aquisição
Valor contábil dos ativos adquiridos
Valor justos dos ativos líquidos identificados

5.776
(2.654)
(571)

Ágio

2.551

O Grupo não tem expectativa de utilização do ágio decorrente da combinação de negócios para
dedutibilidade de fins fiscais.

Aquisição Grupo Conexão
Em 01 de novembro de 2018, a controlada A2 Agentes Autorizados Ltda. obteve o controle das
sociedades Conexão SCM Ltda., Conexão SVA Ltda. e Conexão Telecomunicações e Internet
Ltda. (Grupo Conexão), que oferece serviços de internet banda larga, adquirindo 100% das
quotas de capital.
A Operação permitirá à subsidiária A2 Agentes, que oferece serviços de internet em banda
larga, expandir e maximizar a comercialização de seus serviços, possibilitando a expansão do
portfólio de serviços, gerando valor agregado para o portfólio de clientes da Companhia.
As empresas acumularão sinergias, pois estão sob a mesma administração nas atividades.
Nos dois meses findo em 31 de dezembro de 2018, o Grupo Conexão contribuiu com uma
receita de R$ 4.279 e lucro de R$ 2.247 às demonstrações financeiras consolidadas. Caso a
combinação de negócios tivesse ocorrido em 01 de janeiro de 2018, a Administração estima que
o Grupo Conexão contribuiria com uma receita líquida de R$ 18.569 e um lucro líquido de R$
7.774 às demonstrações financeiras consolidadas.
O valor total da aquisição do Grupo Conexão foi realizada pelo montante de R$ 67.846, que é
composto pelo valor da transação de R$ 51.846, adicionado a um earn-out no qual o Grupo
acordou em pagar aos vendedores um montante de R$ 16.000 em um prazo definido de 120
dias, caso o EBTIDA do segundo semestre de 2018 anualizado, seja igual ou superior a R$
12.000.
O valor total da aquisição foi de R$ 67.846, sendo pago R$ 30.000 na celebração do contrato,
um Earn-out de R$ 16.000 pago em duas prestações nos valores de R$ 15.285 e R$ 715, que
foram realizadas nos dias 17 de abril de 2019 e 08 de novembro de 2019, respectivamente, e os
valores restantes serão pagos em 4 parcelas, a primeira com vencimento em novembro de 2020
e as demais com vencimento em novembro de 2021 e novembro de 2022 Novembro de 2023.
Em 31 de dezembro de 2018, o saldo devedor a pagar referente à aquisição do Grupo Conexão é
de R $ 38.117, sendo R $ 37.928 de principal e R$ 189 de juros acumulados. Em 2018 o total de
juros incorridos era de R$ 189.
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a.

Custos de aquisição
O Grupo incorreu em custos relacionados à aquisição no valor de R$ 191 referentes a honorários
advocatícios e custos de due diligence. Os honorários advocatícios e os custos de due diligence
foram registrados como ‘Despesas administrativas’ na demonstração de resultado do exercício
de 2018.

b.

Ativos identificáveis adquiridos e passivos assumidos
A tabela abaixo resume os valores dos ativos adquiridos e passivos assumidos na data da
aquisição.

(i)


Caixa e equivalente de caixa
Contas a receber de clientes
Estoque
Outros créditos
Imobilizado
Intangível
Fornecedores e contas a pagar
Obrigações Tributarias
Empréstimos

267
1.050
298
3.115
14.936
17.821
(3.022)
(1.368)
(3.770)

Total dos ativos identificáveis

29.327

Mensuraçãodo valor justo
As técnicas de avaliação utilizadas para mensurar o valor justo dos ativos significativos
adquiridos foram as seguintes:
Ativos adquiridos

Técnica de avaliação

Contas a receber de clientes e
outros créditos

Contas a receber de clientes é composto por montantes contratuais brutos devidos,
subtraídos pelos montantes estimados como não recuperáveis na data de
aquisição.

Estoque

Técnica de comparação de mercado: o valor justo é determinado com base no
preço estimado de venda no curso normal dos negócios, menos os custos
estimados de conclusão e venda e numa margem de lucro razoável com base no
esforço necessário para concluir e vender os estoques.

Imobilizado

Técnica de comparação de mercado e técnica de custo: o modelo de avaliação
considera os preços de mercado cotados para itens semelhantes, quando
disponível, e o custo de reposição depreciado, quando apropriado. O custo de
reposição depreciado reflete ajustes de deterioração física, bem como a
obsolescência funcional e econômica.

Intangível

Empréstimos

O método multi-period excess earnings considera o valor presente dos fluxos
de caixa líquidos esperados pelas relações com clientes, excluindo qualquer
fluxo de caixa relacionado com ativos contributórios..
Os empréstimos e financiamentos são mantidos pelo valor justo na data da
avaliação e subsequentemente mantidos pelo custo amortizado.
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c.

Ágio
A operação está inserida na estratégia do Grupo de participar ativamente do processo de
consolidação no setor, ampliando a liderança nacional nos segmentos de telecomunicação.
O ágio reconhecido como resultado da aquisição foi determinado conforme segue:
Valor da aquisição
Earn-out
Valor contábil dos ativos adquiridos
Valor justos dos ativos líquidos identificados

51.846
16.000
(11.505)
(17.822)

Ágio

38.519

O Grupo não tem expectativa de utilização do ágio decorrente da combinação de negócios para
dedutibilidade de fins fiscais.

Aquisição Tecnet
Em 01 de outubro de 2018, a Triple Play obteve o controle da sociedade Tecnet Prov.Acesso as
Redes de Comunicação Ltda., que oferece serviços de internet banda larga, adquirindo 100%
das quotas de capital.
Nos três meses findos em 31 de dezembro de 2018, a Tecnet contribuiu com uma receita de R$
5.016 e lucro de R$ 2.808 às demonstrações financeiras consolidadas. Caso a combinação de
negócios tivesse ocorrido em 01 de janeiro de 2018, a Administração estima que a Tecnet
contribuiria com uma receita líquida de R$ 6.425 um prejuízo de R$ 1.537 às demonstrações
financeiras consolidadas.
O preço de aquisição foi de R$ 60.000 sendo o valor ajustado pelo valor de R$ 1.100 de caixa
na data do fechamento, mais preço adicional de R$ 6.000.
O valor total da aquisição da Tecnet foi realizada pelo montante de R$ 67.100, que é composto
pelo valor da transação de R$ 60.000, somado a um valor de R$ 1.100 de caixa livre na data do
fechamento, adicionado a um ear-out no qual o Grupo acordou em pagar aos vendedores um
montante de R$ 6.000 em um prazo definido 120 dias, caso o a Sociedade gere de “Caixa Livre”
uma média mensal de R$ 890 mil durante trimente imediatamente posterior ao fechamento do
contrato.
Do valor total da aquisição foi pago R$ 22.403 no fechamento do contrato, durante o exercício
de 2019 foram pagas duas parcelas no montante de R$ 30.266 e R$ 13.055, no dias 04 de junho
de 2019 e 04 de outubro de 2019, respectivamente. Do Earn-out foi pago uma parcela no
montante de R$ 2.200 em 04 de junho de 2019, e o restante será pago juntamente com o preço
de aquisição, em duas parcelas em outubro de 2021 e 2023.
Em 31 de dezembro de 2018, o saldo devedor da aquisição da Tecnet é de R$ 45.285, dos quais
R$ 44.609 de principal e R$ 676 de juros acumulados. Durante o ano de 2018 o total de juros
incorridos era de R$ 676.

a.

Custos de aquisição
O Grupo incorreu em custos relacionados à aquisição no valor de R$ 191 referentes a honorários
advocatícios e custos de due diligence. Os honorários advocatícios e os custos de due diligence
foram registrados como ‘Despesas administrativas’ na demonstração de resultado do exercício.
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b.

Contraprestação recebida
A tabela abaixo resume os valores dos ativos adquiridos e passivos assumidos na data da
aquisição.

(i)

Caixa e equivalente de caixa
Contas a receber de clientes
Imobilizado
Fornecedores e contas a pagar
Obrigações Tributarias
Provisões

1.192
1.657
12.119
(650)
(1.404)
(1.838)

Total dos ativos identificáveis

11.076

Mensuraçãodo valor justo
As técnicas de avaliação utilizadas para mensurar o valor justo dos ativos significativos
adquiridos foram as seguintes:
Ativos adquiridos

Técnica de avaliação

Caixa e equivalente de caixa

O caixa e equivalente de caixas são montantes mantidos em bancos e instituições
financeiras, com vencimentos até 90 dias e com baixo risco de créditos.

Contas a receber de clientes

Imobilizado

Empréstimos

c.

Contas a receber de clientes é composto por montantes contratuais brutos devidos,
subtraídos pelos montantes estimados como não recuperáveis na data de
aquisição.
Técnica de comparação de mercado e técnica de custo: o modelo de avaliação
considera os preços de mercado cotados para itens semelhantes, quando
disponível, e o custo de reposição depreciado, quando apropriado. O custo de
reposição depreciado reflete ajustes de deterioração física, bem como a
obsolescência funcional e econômica.
Os empréstimos e financiamentos são mantidos pelo valor justo na data da
avaliação e subsequentemente mantidos pelo custo amortizado.

Ágio
A operação está inserida na estratégia do Grupo de participar ativamente do processo de
consolidação no setor, ampliando a liderança nacional nos segmentos de telecomunicação
O ágio reconhecido como resultado da aquisição foi determinado conforme segue:
Valor da aquisição
Preço Adicional
Caixa Livre
Valor justos dos ativos líquidos identificados

60.000
6.000
1.100
(11.076)

Ágio

56.024

O Grupo não tem expectativa de utilização do ágio decorrente da combinação de negócios para
dedutibilidade de fins fiscais.
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4

Base de preparação
Declaração de conformidade (com relação às normas IFRS e às normas do CPC)
As demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram preparadas de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem as normas da Comissão de Valores
Mobiliários (CVM) e pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis
(CPCs) que estão em conformidade com as normas internacionais de relatório financeiro
(IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB).
A emissão das demonstrações contábeis foi autorizada pelo Conselho de Administração em
17 de junho de 2020. Após a sua emissão, somente os acionistas têm o poder de alterar as
demonstrações contábeis.
Detalhes sobre as políticas contábeis do Grupo estão apresentadas na nota explicativa 9.

5

Moeda funcional e moeda de apresentação
Estas demonstrações contábeis estão apresentadas em Reais, que é a moeda funcional do Grupo.
Todos os saldos foram arredondados para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de
outra forma.

6

Uso de estimativas e julgamentos
Na preparação destas demonstrações financeiras, a Administração utilizou julgamentos,
estimativas e premissas que afetam a aplicação das políticas contábeis do Grupo e os valores
reportados dos ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas
estimativas.
As estimativas e premissas são revisadas de forma continua. As revisões das estimativas são
reconhecidas prospectivamente.

a.

Julgamentos
As informações sobre julgamentos realizados na aplicação das políticas contábeis que têm
efeitos significativos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações financeiras estão
incluídas nas seguintes notas explicativas:

x

b.

Nota explicativa 29 - Reconhecimento de receita: se a receita de serviços de telecomunicações
é reconhecida ao longo do tempo ou em um momento específico.

Incertezas sobre premissas e estimativas
As informações sobre as incertezas relacionadas a premissas e estimativas em 31 de dezembro
de 2018 estão incluídas nas seguintes notas explicativas:

x

Nota explicativa 9(l) – provisão para perda do valor recuperável do contas a receber.
Reconhecimento e mensuração da provisão ao valor recuperável do contas a recebre de clientes;

x

Nota explicativa 9(h) – revisão da vida útil econômica dos bens do ativo imobilizado.
Determinação da vida útil estimada dos bens e, consequentemente, da taxa de depreciação a ser
utilizada nos cálculos e registro contábeis no resultado do período;
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x

Nota explicativa 17 – teste de redução ao valor recuperável de ativos intangíveis e ágio:
principais premissas em relação aos valores recuperáveis;

x

Notas explicativas 23 - reconhecimento e mensuração de provisões e contingências: principais
premissas sobre a probabilidade e magnitude das saídas de recursos.

(i)

Mensuração do valor justo
Uma série de políticas e divulgações contábeis do Grupo requer a mensuração de valor justo
para ativos e passivos financeiros e não financeiros.
Ao mensurar o valor justo de um ativo ou um passivo, o Grupo usa dados observáveis de
mercado, tanto quanto possível. Os valores justos são classificados em diferentes níveis em uma
hierarquia baseada nas informações (inputs) utilizadas nas técnicas de avaliação da seguinte
forma.

x

Nível 1: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos idênticos.

x

Nível 2: inputs, exceto os preços cotados incluídos no Nível 1, que são observáveis para o ativo
ou passivo, diretamente (preços) ou indiretamente (derivado de preços).

x

Nível 3: inputs, para o ativo ou passivo, que não são baseados em dados observáveis de
mercado (inputs não observáveis).
O Grupo reconhece as transferências entre níveis da hierarquia do valor justo no final do
período das demonstrações contábeis em que ocorreram as mudanças.
Informações adicionais sobre as premissas utilizadas na mensuração dos valores justos estão
incluídas nas seguintes notas explicativas:

x

Nota explicativa 3 – Aquisição de controlada;

x

Nota explicativa 25 (b) – Reserva de capital – Stock Options;

x

Nota explicativa 26 – Instrumentos financeiros.

7

Mudança nas principais políticas contábeis
O Grupo e suas controladas aplicaram inicialmente o CPC 47/IFRS 15 e CPC 48/IFRS 9 a partir
de 1º de janeiro de 2018.Uma série de outras novas normas também entraram em vigor a partir
de 1º de janeiro de 2018, mas não afetaram materialmente as demonstrações financeiras do
Grupo.
Devido aos métodos de transição escolhidos pelo Grupo na aplicação dessas normas, as
informações comparativas dessas demonstrações financeiras não foram reapresentadas para
refletir os requerimentos das novas normas, exceto para certas exigências de hedge e pela
apresentação separada de redução ao valor recuperável de contas a receber e ativos contratuais.

CPC 48 Instrumentos Financeiros
O CPC 48 estabelece requerimentos para reconhecer e mensurar ativos financeiros, passivos
financeiros e alguns contratos de compra ou venda de itens não financeiros. Esta norma substitui
o CPC 38 Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração.
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Como resultado da adoção do CPC 48/IFRS 9, o Grupo adotou as alterações consequentes ao
CPC 26 Apresentação de Demonstrações Financeiras, que exigem que a redução ao valor
recuperável dos ativos financeiros seja apresentada em linha separada na demonstração do
resultado. Anteriormente, a abordagem do Grupo era incluir a redução ao valor recuperável de
contas a receber em custo dos serviços prestados e produtos vendidos. Consequentemente, o
Grupo reclassificou as perdas por redução ao valor recuperável de R$ 6.287, reconhecidas pelo
CPC 38, de “despesas comerciais” para “perdas por redução ao valor recuperável de contas a
receber” na demonstração dos resultados para o exercício findo em 31 de dezembro de 2017,
comparativamente com este exercício de 2018.
O Grupo adotou as alterações consequentes ao CPC 40 - Instrumentos Financeiros:
Evidenciação, que são aplicadas às divulgações em 2018, mas que, em geral, não foram
aplicadas à informação comparativa.

(i)

Classificação e mensuração de ativos financeiros e passivos financeiros
O CPC 48/IFRS 9contém três principais categorias de classificação para ativos financeiros:
mensurados ao custo amortizado, VJORA e VJR. A classificação de ativos financeiros de
acordo com o CPC 48/IFRS 9 é geralmente baseada no modelo de negócios no qual um ativo
financeiro é gerenciado e em suas características de fluxos de caixa contratuais. O CPC 48/IFRS
9 elimina as categorias antigas do CPC 38 de títulos mantidos até o vencimento, empréstimos e
recebíveis e disponíveis para venda. De acordo com o CPC 48/IFRS 9, os derivativos embutidos
em que o contrato principal é um ativo financeiro no escopo da norma nunca são separados. Em
vez disso, o instrumento financeiro híbrido é avaliado para classificação como um todo.
O CPC 48/IFRS 9 retém em grande parte os requerimentos existentes no CPC 38 para a
classificação e mensuração de passivos financeiros.
A adoção do CPC 48/IFRS 9 não teve um efeito significativo nas políticas contábeis do Grupo
relacionadas a passivos financeiros.
A tabela a seguir e as notas explicativas abaixo explicam as categorias de mensuração originais
no CPC 38 e as novas categorias de mensuração do CPC 48/IFRS 9 para cada classe de ativos e
passivos financeiros do Grupo em 1º de janeiro de 2018. O efeito da adoção do CPC 48/IFRS 9
sobre os valores contábeis dos ativos financeiros em 1º de janeiro de 2018 está relacionado
apenas aos novos requerimentos de redução ao valor recuperável.
Consolidado

Controladora

Classificação
Nova classificação
de acordo com o CPC 38 de acordo com o CPC 48
Caixa e equivalentes de caixa
Aplicações financeiras
Contas a receber e outros
recebíveis
Outros créditos

Valor
original de
acordo com
o CPC 38

Novo valor
Novo valor
contábil de Valor original
contábil de
acordo com o
de acordo acordo com o
CPC 48 com o CPC 38
CPC 48

Empréstimos e recebíveis
Empréstimos e recebíveis

Custo amortizado
Custo amortizado

9
3.784

9
3.784

7.831
39.652

7.831
39.652

Empréstimos e recebíveis
Empréstimos e recebíveis

Custo amortizado
Custo amortizado

10.059

10.059

23.455
13.003

23.994
13.003

13.852

13.8522

83.931

84.480

Total de ativos financeiros
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Controladora

Classificação
Nova classificação
de acordo com o CPC 38 de acordo com o CPC 48
Fornecedores
Outros passivos
Obrigações com aquisição de
controladas
Outros passivos
Empréstimos e
financiamentos bancários
Outros passivos

Consolidado

Valor
Novo valor Valor original
Novo valor
original de
contábil de
de acordo
contábil de
acordo com acordo com o
com o CPC acordo com o
o CPC 38
CPC 48
38
CPC 48

Custo amortizado

3

3

31.157

31.157

Custo amortizado

45.283

45.283

128.397

128.397

Custo amortizado

-

-

133.251

133.251

45.286

45.286

292.805

292.805

Total de passivos
financeiros

Empréstimos, bem como contas a receber de clientes, são mantidos para captar fluxos de caixa
contratuais e deverão gerar fluxos de caixa representando apenas pagamentos de principal e
juros.
O Grupo analisou as características contratuais de fluxo de caixa desses instrumentos e concluiu
que eles atendem aos critérios de mensuração de custo amortizado de acordo com o CPC
48/IFRS 9. Portanto, não se faz necessária a reclassificação para esses instrumentos.

(ii)

Impairment de ativos financeiros
O CPC 48/IFRS 9 substitui o modelo de ‘perdas incorridas’, por um modelo de ‘perdas de
crédito esperadas’. O novo modelo de redução ao valor recuperável aplica-se aos ativos
financeiros mensurados ao custo amortizado, ativos de contratos e instrumentos de dívida
mensurados ao VJORA, mas não a investimentos em instrumentos patrimoniais. Nos termos do
CPC 48/IFRS 9, as perdas de crédito são reconhecidas mais cedo do que no CPC 38.
Espera-se que as perdas por redução ao valor recuperável de ativos incluídos no escopo do
modelo de redução ao valor recuperável do CPC 48/IFRS 9 aumentem e tornem-se mais
voláteis. A aplicação dos requisitos de redução ao valor recuperável do CPC 48/IFRS 9 em 1º de
janeiro de 2018 não resultou em impacto materiais as demonstrações financeiras.

(iii)

Transição
As mudanças nas políticas contábeis resultantes da adoção do CPC 48/IFRS 9 foram aplicadas
retrospectivamente, exceto conforme descrito abaixo.
O Grupo optou por não reapresentar informações comparativas dos períodos anteriores com
relação aos requisitos de classificação e mensuração (incluindo a redução ao valor recuperável).

CPC 47 | IFRS 15 Receita de contrato de cliente
O CPC 47/IFRS 15 estabelece uma estrutura abrangente para determinar se e quando uma
receita é reconhecida e por quanto a receita é mensurada. Ele substituiu o CPC 30 - Receitas e
interpretações relacionadas. De acordo com o CPC 47/IFRS 15, a receita é reconhecida quando
o cliente obtém o controle dos bens ou serviços. Determinar o momento da transferência de
controle - em um momento específico no tempo ou ao longo do tempo - requer julgamento.
Dentre as receitas operacionais de serviços de vídeo, dados, serviços de voz (STFC e SCM) e
outros.
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O Grupo e suas controladas adotaram o CPC 47/IFRS 15 com o efeito de aplicação inicial da
norma em 1º de janeiro de 2018. Consequentemente, a informação apresentada para 2017 não
foi reapresentada - isto é, está apresentada, conforme reportado anteriormente, sob o CPC 30 e
interpretações relacionadas. Além disso, os requerimentos de divulgação do CPC 47/IFRS 15,
em geral, não foram aplicados às informações comparativas.
A administração apurou os seguintes impactos na adoção da nova norma em 1 de janeiro de
2018:

Venda de combos de assinatura
O Grupo oferece aos seus clientes combos para a contratação de um ou mais serviços oferecidos
(vídeo, voz e dados). Como o combo de serviços não é condição essencial para prestação do
serviço e não há qualquer customização por parte para oferecer o serviço, o Grupo considera tal
venda como uma obrigação de desempenho distinta. De acordo com o CPC 47/IFRS 15 é
devido realizar a alocação do desconto entre as obrigações de desempenho de cada serviço
como se individuais fossem. A receita total durante o contrato de prestação dos serviços não
será alterada e não haverá alteração também no processo de faturamento com os clientes e
tampouco no fluxo de caixa do Grupo.

Receita por quebra de contrato (permanência)
O Grupo celebra alguns de seus contratos com seus clientes por um tempo mínimo de 12 meses.
Se o cliente não permanecer durante período mencionado, serão cobradas certas taxas/multas
proporcionais ao tempo restante para cumprir o contrato. Essa atividade não resulta na
transferência de bem ou serviço prometido ao cliente.
Para fins de atendimento ao CPC 47/IFRS 15, considerando que tais taxas não são
consideradas uma obrigação de desempenho distinta, a receita deve ser registrada em conjunto
com a receita da referida prestação do serviço, deve ser diferida e reconhecida ao resultado ao
longo do período do contrato.

Registro de custos incorridos no cumprimento do contrato
O Grupo deve reconhecer como ativo os custos incrementais para obtenção de contrato com
cliente que se espera recuperar e deve reconhecer perda por redução ao valor recuperável no
resultado na medida em que o valor contábil do ativo reconhecido exceder o valor restante da
contraprestação que a Empresa espera receber em troca dos bens e serviços ao qual o ativo se
refere. O Grupo deve ativar certos custos que atualmente são registrados diretamente no
resultado e reconhecê-los ao resultado em base sistemática que seja consistente com a
transferência ao cliente dos bens e serviços ao qual o ativo se refere.
O Grupo avaliou o diferimento dos custos incorridos (comissões de vendas e outros) no
cumprimento do contrato, adotando os critérios previstos no IFRS 15 que exige o
reconhecimento de um ativo e sua amortização no mesmo período da receita associada a esse
ativo, não identificamos impactos relevantes na adoção desse IFRS.
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8

Base de mensuração
As demonstrações financeiras individuais e consolidadas, foram preparadas com base no custo
histórico, exceto quando indicado de outra forma.

9

Retificação de erros
As Demonstrações Financeiras individuais e consolidadas referentes ao exercício findo em 31
de dezembro de 2018, originalmente emitidas em 7 de junho de 2019, estão sendo
reapresentadas para refletir os ajustes abaixo de acordo com o CPC 23 (IAS 8) - Políticas
Contábeis, Mudanças nas Estimativas e Erros Contábeis. Os impactos nos saldos iniciais de 31
de dezembro de 2017 referem-se somente à reclassificações entre contas do balanço patrimonial
sem impactos materiais no resultado.
A tabela a seguir resume os impactos nas demonstrações contábeis individuais e consolidadas
do Grupo:

9.1
(i)

Retificação de erros do exercício findo em 31 de dezembro de 2017
Balanço patrimonial individual e consolidado
31 de dezembro de 2017

Controladora
Anteriormente
apresentado

Ajustes

Reapresentado

Caixa e equivalente de caixa

23.236

-

23.236

Total do ativo circulante

23.236

-

23.236

Investimentos
Outros créditos

238.756
10.059

(225) a-c
-

238.531
10.059

Total do ativo não circulante

248.815

(225)

248.590

Total do ativo

272.051

(225)

271.826

Em milhares de Reais

Fornecedores e outras contas a pagar
Provisões e obrigações trabalhistas
Obrigações tributárias

127
-

3f
(57) f
55 f

3
70
55

Total de passivos circulantes

127

1

128

Mútuos partes relacionadas

3.278

-

3.278

Total de passivos não circulantes

3.278

-

3.278

Capital social
Reserva de capital
Prejuízos acumulados

290.292
10.526
(32.172)

2.970 c
(3.196) a

290.292
13.496
(35.368)

Total do patrimônio líquido

268.646

(226)

268.420

Total do patrimônio líquido e passivo

272.051

(225)

271.826
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31 de dezembro de 2017

Em milhares de Reais

Consolidado
Anteriormente
apresentado

Ajustes

27.602
31.136
18.459
786
21.713
2.374

(3.522)
3.529
(202)
338
(20.404)
2.450

Caixa e equivalentes de caixa
Aplicações financeiras
Contas a receber de clientes
Pagamentos antecipados
Estoques
Impostos a recuperar
Imposto de renda e contribuição social
a recuperar
Outros créditos

890
3.773

Reapresentado
f
f
d
b-f
b
e-f

24.080
34.665
18.257
1.124
1.309
4.824

(890) f
(1.676) f-g

2.097

Total do ativo circulante

106.733

(20.377)

Aplicações financeiras
Depósitos judiciais
Outros créditos
Imobilizado
Intangível

41
7.578
134.857
200.082

7.578
(7.578)
16.187
843

Total do ativo não circulante

342.558

17.030

359.588

Total do ativo

449.291

(3.347)

445.944

20.229
24.860
6.358
13.752
379
37.138

317
(58)
433
(379)
34.665
(36.223)

Total do passivo circulantes

102.716

(1.245)

Provisão para contingências
Passivo fiscal diferido
Empréstimos e financiamentos

8.564
11.400
54.783

Total do passivo não circulante

74.747

Reserva de capital

13.460

Fornecedores e outras contas a pagar
Empréstimos e financiamentos
Provisões e obrigações trabalhistas
Obrigações tributárias
Imposto de renda e contribuição social a pagar
Obrigação com aquisição de controlada
Outras obrigações

Prejuízos acumulados
Outros
Patrimônio líquido atribuível aos controladores

(32.172)
290.292
271.580

Participação de não controladores

86.356

f
f
b
b

f-h
f
f
f
l
f-g

215 h
806 i
1.021
36 F
a-c(3.196) f-i
(3.160)

41
7.578
151.044
200.925

20.546
24.860
6.300
14.185
34.665
915
101.471
8.779
12.206
54.783
75.768
13.496
(35.368)
290.292
268.420

248

37

285

Total do patrimônio líquido

271.828

(3.123)

268.705

Total do patrimônio líquido e passivo

449.291

(3.347)

445.944
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(ii)

Demonstrações do resultado individual e consolidado
Exercício findo em 31 de dezembro de 2017

Em milhares de Reais
Operações continuadas
Receita
Custo de venda

Controladora
Anteriormente
apresentado

Ajustes

Reapresentado

-

-

-

-

-

-

Lucro Bruto
Despesas comercial
Perda ao valor recuperável
Despesas gerais e administrativas
Resultado de equivalência patrimonial
Outras receitas e despesas líquidas
Resultado antes das receitas (despesas)
financeiras líquidas e impostos

(14.028)
6.165
(7.863)

Receitas financeiras
Despesas financeiras líquida

49
(17)

Resultado Financeiro Líquido
Resultado antes dos impostos
Imposto de renda e contribuição social
Prejuízo do exercício

(2.568)
(1) f
-

(16.999)
8.557
403
(8.039)
48
(17)

32

(1)

31

(7.831)

(177)

(8.008)

(19)

-

(19)

(7.850)

(177)

(8.027)

Exercício findo em 31 de dezembro de 2017

Em milhares de Reais
Operação continuada
Receita
Custo de venda

(2.971) c
2.392 c
403 a

Consolidado
Anteriormente
apresentado
245.778
(135.744)

Ajustes
(8.057) b-f

Reapresentado
245.778
(143.801)

Lucro Bruto

110.034

(8.057)

Despesas comerciais
Perda por redução de valor recuperável

(15.777)
-

Despesas gerais e administrativas
Outras receitas (despesas) operacionais
Resultado antes das receitas (despesas)
financeiras líquidas e impostos

(91.361)
13.208

10.303 f
(6.429) d-f
a-b-c2.103 f-h
(6.736) b-f

Receitas financeiras
Despesas financeiras

3.731
(16.715)

(16) f

3.731
(16.731)

Resultado Financeiro Líquido

(12.984)

(16)

(13.000)

Resultado antes dos impostos

3.120

(8.832)

(5.712)

(93.930)

Imposto de renda e contribuição social

(10.832)

Prejuízo do exercício

(7.712)

46
345

(759)

101.977
(5.474)
(6.429)
(89.258)
6.472
(94.689)

8.528 a-e-f-i

(2.304)

(304)

(8.016)
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(iii)

Demonstração do resultado abrangentes
Controladora

Exercício findo em 31 de dezembro de 2017

Em milhares de Reais

Anteriormente
apresentado

Lucro / (Prejuízo) do exercício

(7.850)

Outros resultados abrangentes
Resultado abrangente total

(8.027)

-

-

(7.850)

(177)

(8.027)

Consolidado
Anteriormente
apresentado

Lucro / (Prejuízo) do exercício

Ajustes

(7.712)

Outros resultados abrangentes
Resultado abrangente total

(iv)

(177) i

Reapresentado

-

Exercício findo em 31 de dezembro de 2017

Em milhares de Reais

Ajustes

(304) i

Reapresentado
(8.016)

-

-

-

(7.712)

(304)

(8.016)

Demonstrações individuais e consolidadas dos fluxos de caixa
Controladora

Exercício findo em 31 de dezembro de 2017
Em milhares de Reais

Anteriormente
apresentado

Ajustes

Reapresentado

Prejuízo do exercício

(7.850)

(177)

(8,027)

Outros Créditos e Pagamentos antecipados
Outros
Caixa líquido aplicado nas (gerado pelas)
atividades operacionais

(10.059)
4.177

10.059
175

4.352

(13.732)

10.057 i

(3.675)

Mútuos Partes relacionadas
Aquisição de controlada
Dividendos recebidos
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas)
atividades de investimentos

1.878
9.057
-

(3.000)
(9.057)
2.000

(1.122)
2.000

10.935

(10.057) i

Caixa líquido gerado pelas atividades de
financiamento

26.002

-

26.002

Aumento em caixa e equivalentes de caixa

23.205

-

23.205

47
346
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Consolidado

Exercício findo em 31 de dezembro de 2017
Anteriormente
apresentado

Ajustes

Reapresentado

Prejuízo de exercício

(7.712)

(6.142)

(13.854)

Depreciação
Amortização
Valor residual do imobilizado e intangível
baixados
Imposto de renda e contribuição social
Juros sobre empréstimos e financiamentos
Provisão para redução ao valore recuperável de
contas a receber
Provisão para obsolescência de estoques
Provisão para contingências
Plano de opções – pagamento baseado em ações
Outros créditos e pagamentos antecipados
Estoques
Impostos a recuperar
Depósitos judiciais
Fornecedores, contas a pagar e outras obrigações
Provisões, obrigações trabalhistas e contingências
Obrigações tributárias
Pagamento de juros sobre empréstimos e
financiamentos
Obrigações com quotistas
Outros
Caixa líquido aplicado nas (gerado pelas)
atividades operacionais

56.176
-

(24.012)
22.172

32.164
22.172

4.577
10.526
8.382

3,004
(7.443)
4.204

7.581
3.083
12.586

1.819
301
13.450
(2.856)
(3.940)
277
(2.852)
(2.118)
990

202
(301)
952
46
2.436
4.205
(1.560)
(1.098)
(7.389)
2.313
(682)

2.021
952
13.496
(420)
265
(1.283)
(1.098)
(10.241)
195
308

(2.118)
(15.955)
290

(12.289)
15.955
(1.443)

(14.407)
(1.153)

Em milhares de Reais

Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas)
atividades de investimentos
Amortização de principal sobre empréstimos e
financiamentos
Captação de empréstimos e financiamentos
Outros
Caixa líquido gerado pelas atividades de
financiamento

59.237

(6.870) i

52.367

(51.543)

(1.553) i

(53.096)

(55.482)
42.029
26.136

46.590
(41.421)
(268)

12.683

Aumento em caixa e equivalentes de caixa

20.377

4.901 i
(3.522)

(8.992)
608
25.868
17.584
16.855

Ajustes nas demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2017:
a.

Em 31 de dezembro de 2017 a Companhia realizou correção dos efeitos da incorporação reversa da Alaof 1 e Alaof 2
nas demonstrações financeiras da controladora, onde anteriormente o patrimônio líquido incorporado foi registrado
com valores incorretos com um efeito líquido no patrimônio líquido da controladora de R$ 3.017 e R$ 403 no lucro.
Os ajustes também refletem os efeitos no investimento e resultado de equivalência da controladora das correções de
erros nas subsidiárias da Companhia descritos nesta nota.
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b.

Anteriormente, o Grupo mantinha registrado na rubrica de estoques da controlada Cabo Telecom, os equipamentos de
instalação em cliente e infraestrutura de rede. De acordo com o CPC 27 (IAS 16) – Ativo Imobilizado, tais itens
deveriam ser classificados como bens do ativo imobilizado, desta forma o Grupo está reclassificando os saldos para a
rubrica de imobilizado. O ajuste gerou a baixa na Cabo Telecom de estoques que se tornarem obsoletos em 2017 (R$
6.976) e uma reversão da depreciação reconhecida a maior em 2017 (R$ 3.663), considerando as políticas de vida útil
dos bens, bem como reclassificações de saldos de menor valor para intangível (R$ 844) e pagamentos antecipados
(R$ 59). O efeito líquido no resultado decorrente da baixa de produtos obsoletos e recálculo da depreciação foi de R$
3.313.

c.

Os planos para pagamento baseado em ações (stock options) do Grupo, emitidos pela controladora e ofertados apenas
a seus executivos, eram anteriormente registrados na controladora e em suas controladas e considerando premissas
incorretas. Considerando o CPC 10 (R1) / IFRS 2 - Pagamento com base em ações, o Grupo reprocessou os
lançamentos para demonstrar o impacto apenas na controladora e recalculou o valor justo das opções considerando as
premissas corrigidas de cada plano com impacto de R$ 2.970.

d.

O Grupo reconheceu perdas esperadas no contas a receber de acordo com o CPC 48 (IFRS 9) – Instrumentos
financeiros, que não foram consideradas nas demonstrações financeiras anteriormente emitidas e estão sendo
ajustadas nessas demonstrações financeiras. O valor ajustado é de R $ 202.

e.

O Grupo refez a apuração dos impostos sobre o lucro, que refletiu uma base tributária menor que a anterior e
consequentemente um imposto a recuperar, devido ao recolhimento realizado a maior no montante de R$ 1.560.

f.

O Grupo revisou seu plano de contas para unificar e melhorar a qualidade das informações e identificou
classificações incorretas de ativos, passivos e contas de resultado. As correções das reclassificações estão descritas
abaixo:

x

Caixa e equivalentes de caixa para aplicações financeiras (R$ 3.522)

x

Pagamentos antecipados para outros créditos (R$ 276)

x

Imposto de renda e contribuição social para impostos recuperáveis (R$ 890)

x

Outros créditos para depósitos judiciais (R$ 7.578)

x

Imposto de renda e contribuição social a pagar (R$ 379) e provisão e obrigações trabalhistas (R$ 54) para passivos
fiscais (R$ 433)

x

Outras obrigações (R$ 34.832) para obrigação de aquisição de subsidiárias (R $ 34.665) e fornecedores e outras
contas a pagar (R$ 167)

x

Despesas comerciais para provisão para impairment de contas a receber de clientes (R$ 6.227)

x

Despesas comerciais (R$ 4.072), despesas gerais e administrativas (R$ 1.806), Outras receitas operacionais (R$ 240)
e imposto de renda e contribuição social (R$ 1.936) no custo de vendas (R$ 8.054)

g.

O Grupo identificou saldo de R$ 1.400 com partes relacionadas, que não foi eliminado no processo de consolidação e
processou os ajustes de consolidação.

h.

O Grupo identificou, através de suas conciliações, saldos que não foram devidamente provisionados de fornecedores
e contingências de R$ 150 e R$ 215, respectivamente, e procedeu às correções.

i.

O Grupo não havia reconhecido impostos diferidos referentes as diferenças temporárias entre o reconhecimento fiscal
da amortização do ágio e o reconhecimento societário conforme CPC 32 (IAS 12) – Tributos sobre o lucro.
Procedendo com este reconhecimento nesta reapresentação no montante de R$ 5.061.
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j.

Os ajustes nos resultados abrangentes e fluxos de caixa, são reflexos, principalmente, dos demais ajustes
apresentados nesta nota. Adicionalmente, o Grupo segregou a amortização que anteriormente era classificada na
mesma linha de depreciação no montante de R$ 22.172 na demonstração dos fluxos de caixa consolidado. O Grupo
também identificou que os fluxos de caixa de financiamento estavam apresentados incorretamente em relação às
captações e amortizações de empréstimos e reduziu as amortizações em R$ 46.590 e as captações em R$ 41.421 na
demonstração dos fluxos de caixa consolidado, bem como identificou que os pagamentos de juros sobre empréstimos
e financiamento estavam apresentados incorretamente no montante de R$ 12.289, procedendo com o ajuste nos
fluxos de caixa de atividades operacionais consolidados. O Grupo também identificou que não houve pagamento de
obrigações com quotistas (R$ 15.955) e realizou as correções nessas demonstrações financeiras.
Na demonstração de fluxos de caixa da controladora, além do reflexo dos ajustes apresentados nessa nota, o Grupo
identificou um montante de mútuos com partes de relacionadas (R$ 3.000) que foram pagos e não apresentados
anteriormente, bem como dividendos recebidos (R$ 2.000) e não apresentados anteriormente no fluxo de caixa de
investimentos. Adicionalmente, o Grupo identificou que não houve movimento de caixa ou equivalente de caixa em
outros créditos e pagamentos antecipados (R$ 10.059) e aquisição de controlada (R$ 9.057) e procedeu com as
correções nessas demonstrações financeiras.

9.2
(i)

Retificação de erros do exercício findo em 31 de dezembro de 2018
Balanço patrimonial individual e consolidado
31 de dezembro de 2018

Em milhares de Reais

Controladora
Anteriormente
apresentado

Ajustes

Reapresentado

Caixa e equivalente de caixa
Aplicações financeiras
Impostos a recuperar
Outros créditos

9
3.874
122
10.059

48 j
(10.059) f

9
3.922
122
-

Total do ativo circulante

14.064

(10.011)

4.053

Outros Créditos
Investimentos
Intangível

258.788
55.208

10.059 f
60.102 a-f
(50.414) g-f

10.059
318.890
4.794

Total do ativo não circulante

313.996

19.747

333.743

Total de ativos

328.060

9.736

337.796

Fornecedores e outras contas a pagar
Provisões para obrigações trabalhistas
Outras com aquisição de controlada
Obrigações tributárias
Imposto de renda e contribuição social a
recolher

3
42
23.145
53

(1) f
56 f

2
42
23.145
109

56

(56) f

-

Total do passivo circulante

23.299

Mútuos com partes relacionadas
Obrigação com aquisição de controlada
Outras obrigações

3.278
22.137

Total do passivo circulante

25.415

Reserva de capital
Prejuízos acumulados

20.470
(31.416)

50
349

(1)
22.228 f
(22.137) f
91
(1.839) c-f
11.485 a-f

23.298
3.278
22.228
25.506
18.631
(19.931)
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31 de dezembro de 2018

Controladora
Anteriormente
apresentado

Ajustes

Reapresentado

Outros

290.292

-

290.292

Total do patrimônio líquido

279.346

9.646

288.992

Total do patrimônio líquido e passivo

328.060

9.736

337.796

Em milhares de Reais

31 de dezembro de 2018

Consolidado
Anteriormente
apresentado

Ajustes

Caixa e equivalentes de caixa
Aplicações financeiras
Contas a receber de clientes e outros recebíveis
Pagamentos antecipados
Estoques
Impostos a recuperar
Imposto de renda e contribuição social a
recuperar
Outros créditos

6.914
39.611
19.559
875
10.378
2.393

359
606
3.588
(56)
(9.611)
4.353

Total do ativo circulante

87.261

(3.799)

Aplicação financeira
Outros créditos
Depósitos judiciais
Mútuos partes relacionadas
Investimentos
Imobilizado
Intangível

41
8.478
790
18.641
182.327
309.813

(8.448)
8.478
(790)
(18.641)
43.103
337

Total do ativo não circulante

520.090

24.040

544.130

Total do ativo

607.351

20.241

627.592

27.732
5.595
7.486
15.350
857
35.031
26.328

3.425
992
516
3.075
(857)
78.587
(35.031)
(22.996)

Total do passivo circulante

118.379

27.711

Empréstimos e financiamentos
Provisão para contingências
Obrigações com quotistas
Passivo fiscal diferido
Outras obrigações
Obrigação com aquisição de controlada

125.732
9.305
1.394
4.560
68.371
-

(3.472)
215
(1.394)
6.052
(68.371)
49.803

Em milhares de Reais

1.883
5.648

Fornecedores e outras contas a pagar
Empréstimos e financiamentos
Provisões e obrigações trabalhistas
Obrigações tributárias
Imposto de renda e contribuição social a pagar
Obrigação com aquisição de controlada
Contas a pagar Escrow
Outras obrigações

51
350

Reapresentado
f-j-l
f
d-l
f-l
b-l
f-l

(1.883) f
(1.155) f-l

7.273
40.217
23.147
819
767
6.746
4.493
83.462

f
f
e
l
b-l
g-l

h-l
k-l
f-l
f-l
f
f
f
f-l

41
31
8.478
225.430
310.150

31.157
6.587
8.002
18.425
78.587
3.332
146.090

k-l
m
f
i
f
e-f-l

122.260
9.520
10.612
49.803
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31 de dezembro de 2018

Consolidado
Anteriormente
apresentado

Ajustes

Reapresentado

Total do passivo não circulante

209.362

(17.167)

192.195

Reserva de capital
Prejuízos acumulados
Outros
Patrimônio líquido atribuível aos controladores

20.470
(31.416)
290.292
279.346

Em milhares de Reais

Participação de não controladores

(ii)

(1.839) f
11.485 a-b-c-f
9.646 a

18.631
(19.931)
290.292
288.992

264

51

315

Total do patrimônio líquido

279.610

9.697

289.307

Total do patrimônio líquido e passivo

607.351

20.241

627.592

Demonstrações do resultado individuais e consolidadas do resultado
Controladora

Exercício findo em 31 de dezembro de 2018
Em milhares de Reais

Anteriormente
apresentado

Ajustes

Reapresentado

-

-

-

Receita
Custo de venda
Lucro Bruto
Despesas comercial
Perda ao valor recuperável
Despesas gerais e administrativas
Resultado de equivalência patrimonial
Outras receitas e despesas líquidas
Resultado antes das receitas (despesas)
financeiras líquidas e impostos

(13.957)
12.290
(1.667)

Receitas financeiras
Despesas financeiras

557
(587)

Resultado Financeiro Líquido
Resultado antes dos impostos
Imposto de renda e contribuição social
Lucro líquido(Prejuízo)

52
351

4.175 c
13.128 a
38 f

(9.782)
25.418
38

17.341

15.674

49 j
(90) j

606
(677)

(30)

(41)

(71)

(1.697)

17.300

15.603

(166)

-

(166)

(1.863)

17.300

15.437
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Exercício findo em 31 de dezembro de 2018
Em milhares de Reais
Operação continuada
Receita
Custo de venda

Consolidado
Anteriormente
apresentado
254.419
(127.240)

Lucro Bruto
Despesas comerciais
Perda por redução de valor recuperável
Despesas gerais e administrativas
Outras receitas (despesas) operacionais
Resultado antes das receitas (despesas)
financeiras líquidas e impostos

(20.963)

(18.363)
(110.433)
(620)

11.582
(6.750)
39.451
973

(129.416)

45.256

Resultado de equivalência patrimonial

Imposto de renda e contribuição social

4.136

(1.857)

(7.040)
(6.750)
(70.982)
353
(21.797)

(10.906)

5.967

Lucro líquido(Prejuízo)

f-l
d-f
c-f-g-h-l
d-g-l

497 f-j-l
3.639 f-k-l

(7.824)

268.040
(161.824)
106.216

10.891
(21.797)

5.319

Resultado antes dos impostos

Reapresentado

13.621 d-l
(34.584) b-g-f-l

127.179

Receitas financeiras
Despesas financeiras

(iii)

Ajustes

11.388
(18.158)
(6.770)

(5.319) l
22.851

15.027

(5.527) i-l
17.324

440
15.467

Demonstrações individuais e consolidadas do resultado abrangente
Exercício findo em 31 de dezembro de 2018

Em milhares de Reais

Controladora
Anteriormente
apresentado

Lucro / (Prejuízo) do exercício

(1.863)

Outros resultados abrangentes
Resultado abrangente total

17.300 m

Reapresentado
15.437

-

-

-

(1.863)

17.300

15.437

Exercício findo em 31 de dezembro de 2018

Em milhares de Reais

Ajustes

Consolidado
Anteriormente
apresentado

Lucro / (Prejuízo) do exercício

(1.857)

Outros resultados abrangentes
Resultado abrangente total

53
352

Ajustes
17.324 m

Reapresentado
15.467

-

-

-

(1.857)

17.324

15.467
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(iv)

Demonstrações individuais e consolidadas do fluxos de caixa
Exercício findo em 31 de dezembro de 2018

Controladora

Em milhares de Reais

Anteriormente
apresentado

Ajustes

Reapresentado

Prejuízo do exercício

(1.863)

17.300

15.437

Depreciação e amortização
Imposto de renda e contribuição social
Resultado da equivalência patrimonial
Plano de opções - Pagamento baseado
em ações
Fornecedores, contas a pagar e outras
obrigações
Provisões, obrigações trabalhistas e
contingências
Aplicações financeiras
Outros
Caixa líquido aplicado nas (gerado pelas)
atividades operacionais

166
(12.290)

756
(166)
(13.128)

756
(25.418)

9.638

(4.503)

5.135

45.285

(45.285)

-

(251)
557
13

222
(377)
-

(29)
180
13

41.229

(45.346) m

Aquisição de controlada
Aquisição de intangível
Amortização sobre aquisição de controlada
Resgate de Aplicações financeiras –
investimento
Aplicações financeiras – investimento
Outros
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas)
atividades de investimentos

(11.427)
(55.208)
-

11.427
55.208
(22.403)

(22.403)

(4.431)
6.610

19.173
(18.059)
-

19.174
(22.490)
6.609

(64.456)

Caixa líquido gerado pelas atividades de
financiamento
Aumento em caixa e equivalentes de caixa

45.346 m

(4.117)

(19.110)

-

-

-

(23.227)

-

(23.227)

Exercício findo em 31 de dezembro de 2018

Consolidado

Em milhares de Reais

Anteriormente
apresentado

Ajustes

Reapresentado

Prejuízo do exercício

(1.857)

17.324

15.467

Depreciação
Amortização
Valor residual do imobilizado e intangível
baixados
Imposto de renda e contribuição social
Juros sobre empréstimos e financiamentos
Provisão para devedores duvidosos
Provisão para obsolescência de estoques
Resultado de equivalência patrimonial
Apropriação de custos e empréstimos
Juros sobre aquisição de controladas

61.774
-

(23.403)
23.458

38.371
23.458

1.276
(5.967)
12.253
2.026
7.171
(5.319)
-

323
5.527
(568)
4.261
(7.060)
5.319
311
1.335

1.599
(440)
11.685
6.287
111
311
1.335

54
353
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Exercício findo em 31 de dezembro de 2018

Em milhares de Reais

Consolidado
Anteriormente
apresentado

Ajustes

Reapresentado

(2.864)
4.164
(1.012)
7.836
(4.764)
1.394

741
(7.055)
742
(3.733)
(910)
(900)
(7.449)
9.147
(1.394)

741
(7.055)
(2.122)
431
(1.922)
(900)
387
4.383
-

15.182
(3.126)

(10.047)
(8.051)

5.135
(11.177)

100.095

(89.484)

10.611

(2.076)
-

(15.799)
(1.297)
4.251

(17.875)
(1.297)
4.251

186.186

(104.411) m

Provisão para riscos trabalhistas
Rendimento de aplicação financeira
Outros créditos e pagamentos antecipados
Estoques
Impostos a recuperar
Depósitos judiciais
Provisões e contingências
Obrigações tributárias
Obrigações com quotistas
Plano de opções - Pagamento baseado em
ações
Contas a receber e outras contas a receber
Fornecedores, contas a pagar e outras
obrigações
Pagamento juros sobre empréstimos e
financiamentos
Pagamento de imposto de renda
Outros
Caixa líquido aplicado nas (gerado pelas)
atividades operacionais
Amortização sob Aquisição de controlada
Aquisição de controlada
Aquisição de intangível
Resgate de aplicações financeiras
Aquisição de imobilizado
Aplicações financeiras – investimento
Mútuos com partes relacionadas
Pagamento de juros aquisição de controladas
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas)
atividades de investimentos

(18.865)
(130.901)
(89.350)
(8.475)
(790)
(248.381)

Amortização de principal sobre empréstimos
e financiamentos
Captação de empréstimos e financiamentos
Custos de captação de empréstimos
Caixa líquido gerado pelas atividades de
financiamento

(80.562)
122.069
-

Aumento em caixa e equivalentes de caixa

(61.193)
18.865
121.077
21.562
5.360
(11.218)
790
(8)
95.235 m

18.478
(186)
(4.716)

81.775
(61.193)
(9.824)
21.562
(83.990)
(19.693)
(8)
(153.146)

(62.084)
121.883
(4.716)

41.507

13.576 m

55.083

(20.687)

3.880 m

(16.807)

Ajustes nas demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2018:
a.

Os ajustes refletidos nos investimentos, resultado de equivalência patrimonial e prejuízos acumulados da controladora
refletem a correção de erros nas subsidiárias da Companhia descritos nesta nota.

b.

Anteriormente, o Grupo manteve o equipamento de instalação do cliente e a infraestrutura de rede registrados na
rubrica de inventário da subsidiária Cabo Telecom. De acordo com o CPC 27 (IAS 16) - Ativo imobilizado, esses
itens devem ser classificados no ativo imobilizado, para que o Grupo reclassifique os saldos do imobilizado. O Grupo
também considerou uma reversão da depreciação reconhecida a maior em 2018, considerando a política de vida útil
dos ativos e reverteu uma baixa de estoques erroneamente reconhecida em 2018, que se tornarem obsoletos já em
2017, no valor de R$ 6.611. O efeito líquido no lucro do recálculo da depreciação e reversão da provisão para
obsolescência foi de R $ 9.686.
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c.

Os planos de pagamento baseados em ações do Grupo, emitidos pela controladora e ofertados apenas a seus
executivos, foram previamente registrados na controladora e em suas subsidiárias e considerando premissas
incorretas. Considerando o CPC 10 (R1) / IFRS 2 - Pagamento com base em ações, o Grupo reprocessou os
lançamentos para corrigir o impacto apenas na controladora e recalculou o valor justo das opções considerando as
premissas corrigidas de cada plano. O impacto do recálculo no lucro foi de R$ 10.050.

d.

O Grupo reconheceu perdas esperadas no contas a receber de acordo com o CPC 48 (IFRS 9) - Instrumentos
Financeiros, que não foram consideradas nas demonstrações financeiras anteriormente emitidas e estão sendo
corrigidas nessas demonstrações financeiras. O impacto foi de R$ 581.

e.

O Grupo identificou saldo de R$ 790 com partes relacionadas, que não foram eliminados no processo de consolidação
e processou os ajustes de consolidação.

f.

O Grupo revisou seu plano de contas para unificar e melhorar a qualidade das informações e identificou
classificações incorretas de ativos, passivos e contas de ganhos e perdas. As correções de reclassificações estão
descritas abaixo:

x

Caixa e equivalentes de caixa para aplicações financeiras (R$ 606)

x

Pagamentos antecipados para outros créditos (R$ 125)

x

Imposto de renda e contribuição social para impostos recuperáveis (R$ 1.883)

x

Outros créditos para depósitos judiciais (R$ 8.448)

x

Outros créditos (circulante) para outros créditos (não circulante) – R$ 10.059.

x

Imposto de renda e contribuição social a pagar (R$ 836) e provisões e obrigações trabalhistas (R$ 255) para passivos
tributários (R$ 1.091)

x

Depósito em garantia (R$ 35.031), outras obrigações correntes (R$ 23.152), outras obrigações não circulantes
(R$ 68.455) e obrigação corrente de aquisição de subsidiária (R $ 78.587) e fornecedores e outras contas a pagar
(R$ 48.051)

x

Reserva de capital para prejuízos acumulados (R$ 1.839)

x

Despesas comerciais para provisão para impairment de contas a receber de clientes (R $ 6.287)

x

Despesas financeiras para receitas financeiras (R$ 408)

x

Despesas comerciais (R$ 5.295), despesas gerais e administrativas (R$ 34.483), Outras receitas operacionais (R$ 840)
e custo de vendas (R$ 40.618)

x

Reclassificação de intangível para investimentos na controladora (R$ 50.414)

g.

O Grupo recalculou a amortização do intangível e identificou que havia reconhecido incorretamente despesas de
amortização no montante de R$ 1.443 e processou os ajustes para correção da amortização acumulada.

h.

O Grupo identificou, através de suas conciliações, saldos que não foram devidamente provisionados de fornecedores
e contingências de R$ 150 e R$ 215, respectivamente, e procedeu às correções.

i.

Devido aos ajustes descritos nesta nota, o Grupo recalculou seu imposto de renda e registrou um ajuste de R$ 5.247.

j.

O Grupo identificou em 2018 que não havia reconhecido a receita de aplicações financeiras anteriormente no
montante de R$ 48, desta forma, procedeu com o ajuste retrospectivamente.

k.

De acordo com as premissas do CPC 08 / IAS 23 - Custos de transação e prêmios na emissão de valores mobiliários,
os custos de empréstimos obtidos devem ser reconhecidos no resultado ao longo do prazo contratual dos
empréstimos. O Grupo identificou que esses custos eram anteriormente totalmente registrados em despesas
financeiras. Foi registrada a correção de R$ 4.406.
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l.

O Grupo revisou o processo de consolidação conforme adotado anteriormente, que não considerava corretamente o
controle indireto das empresas controladas por sua subsidiária A2 Agentes Autorizados Ltda. Dessa forma, a
consolidação foi reprocessada para corrigir esse erro, e as controladas indiretas foram consolidadas nas
demonstrações financeiras de 2018. A correção da consolidação impactou as seguintes contas:

x

Caixa e equivalentes de caixa - R$ 916

x

Contas a receber de clientes - R$ 4.371

x

Pagamentos antecipados - R$ 10

x

Estoques - R$ 723

x

Impostos a recuperar - R$ 903

x

Outros créditos - R$ 152

x

Investimentos - R$ (18.904)

x

Ativo imobilizado - R$ 26.171

x

Ativos intangíveis - R$ 1.780

x

Fornecedores e outras contas a pagar - R$ 3.425

x

Empréstimos e financiamentos - R$ 1.642

x

Contas a pagar e provisões trabalhistas - R$ 771

x

Passivos tributários - R$ 1.984

x

Outros passivos - R$ 156

x

Empréstimos e financiamentos (não circulante) - R$ 282

x

Obrigação de aquisição de subsidiária (não circulante) - R$ 2.542

x

Receita - R$ 13.739

x

Custo das vendas - R$ 3.586

x

Despesas comerciais - R$ 163

x

Despesas gerais e administrativas - R$ 4.065

x

Provisão para impairment de contas a receber de clientes - R$ 96

x

Outras receitas e despesas, líquidas - R$ 19

x

Receita financeira - R$ 41

x

Despesas financeiras - R$ 267

x

Participação no lucro das controladas, líquido de impostos - R$ (5.319)

x

Imposto de renda e contribuição social – R

$ 303

57
356

Triple Play Brasil Participações S.A.
Demonstrações financeiras em
31 de dezembro de 2018

m.

10

Os ajustes nos resultados abrangentes e fluxos de caixa, são reflexos dos demais ajustes apresentados nesta nota. Na
demonstração dos fluxos de caixa, o Grupo identificou que apresentou incorretamente pagamentos de saldos de
fornecedores e outras obrigações (R$ 45.285 na controladora e R$ 89.484 no consolidado) e para aquisição de
intangível (R$ 55.208 e R$ 121.077 no consolidado). Adicionalmente, o Grupo realizou correção do valor
efetivamente pago por amortização de controlada (R$22.403 na controladora e R$ 42.328 no consolidado). Na
demonstração de fluxo de caixa consolidada, o Grupo também identificou corrigiu o valor apresentado na conta
aquisição de controlada (R$ 18.865) reclassificando para a conta acima citada “amortização de controlada”. O Grupo
também corrigiu o valor de amortização de empréstimos em R$ 18.478, demonstrando o valor efetivamente pago.

Principais políticas contábeis
O Grupo aplicou as políticas contábeis descritas abaixo de maneira consistente a todos os
exercícios apresentados nestas demonstrações financeiras individuais e consolidada.

a.

Base de consolidação

(i)

Combinações de negócios
Combinações de negócio são registradas utilizando o método de aquisição quando o controle é
transferido para o Grupo (veja (a) (iii)). 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
(veja (s)(ii)). 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.
A contraprestação transferida não inclui montantes referentes ao pagamento de relações préexistentes. 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 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.
Se os planos de pagamento baseado em ações detidos pelos funcionários da adquirida precisam
ser substituídos (substituição de planos), todo ou parte do novo montante do plano de
substituição emitido pelo adquirente é incluído na mensuração da contraprestação transferida na
combinação de negócios. Essa determinação é baseada no valor de mercado do plano de
substituição comparado com o valor de mercado do plano de pagamento baseado em ações da
adquirida e na medida em que esse plano de substituição se refere a serviços prestados antes da
combinação.

(ii)

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 contábeis de controladas são
incluídas nas demonstrações contábeis consolidadas a partir da data em que o Grupo obtiver o
controle até a data em que o controle deixa de existir.
Nas demonstrações contábeis individuais da controladora, as informações financeiras de
controladas são reconhecidas por meio do método de equivalência patrimonial.
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(iii)

Participação de acionistas não-controladores
O Grupo elegeu mensurar qualquer participação de não-controladores na adquirida pela
participação proporcional nos ativos líquidos identificáveis na data de aquisição.
Mudanças na participação do Grupo em uma subsidiária que não resultem em perda de controle
são contabilizadas como transações de patrimônio líquido.

(iv)

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.

(v)

Transações eliminadas na consolidação
Saldos e transações intra-grupo, e quaisquer receitas ou despesas não realizadas derivadas de
transações intra-grupo, 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.

b.

Moeda estrangeira

(i)

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. As diferenças
de moedas estrangeiras resultantes da conversão são geralmente reconhecidas no resultado.
Ativos e passivos não monetários que 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.

c.

Receita operacional

(i)

Receita de contrato com cliente
O Grupo adotou inicialmente o CPC / IFRS 15 a partir de 1º de janeiro de 2018. As informações
sobre as políticas contábeis do Grupo relacionadas a contratos com clientes são fornecidas na
nota explicativa 7 – Mudanças nas principais políticas contábeis. O efeito da aplicação inicial do
CPC 47/IFRS 15 está descrito na nota explicativa 7.

59
358

Triple Play Brasil Participações S.A.
Demonstrações financeiras em
31 de dezembro de 2018

d.

Benefícios a empregados

(i)

Benefícios de curto prazo
Além das obrigações oriundas da legislação trabalhista e dos acordos com entidades
representantes de seus associados, o Grupo e suas controladas concedem plano de saúde,
conênio odontológico, seguro de vida em grupo e programa de participação nos resultados.
As provisões contábeis são apuradas mensalmente em bases estimadas e apropriadas ao
resultado, tenho como contrapartida as obrigações trabalhistas.

(ii)

Acordos de pagamento baseado em ações
O valor justo na data de outorga dos acordos de pagamento baseado em ações concedidos aos
empregados é reconhecido como despesas de pessoal, com um correspondente aumento no
patrimônio líquido, durante o período em que os empregados adquirem incondicionalmente o
direito aos prêmios. O valor reconhecido como despesa é ajustado para refletir o número de
prêmios para o qual existe a expectativa de que as condições de serviço e de desempenho serão
atendidas, de tal forma que o valor final reconhecido como despesa seja baseado no número de
prêmios que efetivamente atendam às condições de serviço e de desempenho na data de
aquisição (vesting date). Para os prêmios de pagamento baseado em ações que não contenham
condições de aquisição (non-vesting conditions), o valor justo na data de outorga dos prêmios de
pagamento baseado em ações é mensurado para refletir tais condições e não são efetuados
ajustes posteriores para as diferenças entre os resultados esperados e os reais.
O valor justo do montante a pagar aos empregados com relação aos direitos sobre a valorização
das ações, que são liquidados em ações do Grupo, é reconhecido como despesa com um
correspondente aumento no passivo durante o período em que os empregados adquirem
incondicionalmente o direito ao pagamento. O passivo é remensurado a cada data de balanço e
na data de liquidação, baseado no valor justo dos direitos sobre valorização das ações.
Quaisquer mudanças no valor justo do passivo são reconhecidas no resultado como despesas de
pessoal.

e.

Subvenção e assistência governamentais
Uma subvenção governamental incondicional é reconhecida no resultado como ‘Outras
Receitas’ quando a subvenção se torna recebível. Outras subvenções governamentais são
reconhecidas inicialmente como receitas diferidas pelo seu valor justo, quando existe razoável
segurança de que elas serão recebidas e que o Grupo irá cumprir as condições associadas com a
subvenção e são posteriormente reconhecidas no resultado como ‘Outras Receitas’, em uma
base sistemática ao longo da vida útil do ativo.
As subvenções relacionadas aos benefícios fiscais na apuração do imposto de renda e
contribuição social são reconhecidos no resultado como “Outras Receitas” em uma base
sistémica durante os períodos em que as despesas com imposto de renda e contribuição social
são registradas.
Durante os exercícios de 2018 e 2017 o Grupo não auferiu lucros fiscais, dessa forma não
obteve no exercício receitas de subvenção governamental.
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f.

Receitas financeiras e despesas financeiras
As receitas e despesa financeiras do Grupo representam juros e variações monetárias e cambiais
decorrentes de aplicações financeiras, instrumentos financeiros, empréstimos, financiamentos,
ajustes ao valor presente de transações que geram ativos e passivos monetários e outras
operações financeiras, sendo reconhecidas pelo regime de competência quando ganhas ou
incorridas, tais como:

x

receita de juros;

x

despesa de juros;

x

ganhos/perdas líquidos de ativos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado;

x

ganhos/perdas líquidos de variação cambial sobre ativos e passivos financeiros;

x

descontos financeiros adiquiridos e concedidos.

g.

Imposto de renda e contribuição social
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.

(i)

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.

(ii)

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 contábeis e os usados para
fins de tributação. 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. Ativos fiscais diferidos
são revisados a cada data de balanço e são reduzidos na extensão em que sua realização não seja
mais provável.
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h.

Estoques
Os estoques são avaliados com base no custo histórico de aquisição, acrescido de gastos com
transportes, armazenagem e impostos não recuperáveis. São representados por acessórios e
materiais de manutenção. Os valores dos estoques não excedem o valor de mercado.

i.
(i)

Imobilizado
Reconhecimento e mensuração
Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, que inclui
os custos de empréstimos capitalizados, deduzido de depreciação acumulada e quaisquer perdas
acumuladas por redução ao valor recuperável (impairment).
Quando partes significativas de um item do imobilizado têm diferentes vidas úteis, elas são
registradas como itens separados (componentes principais) de imobilizado.

(ii)

Custos subsequentes
Custos subsequentes são capitalizados apenas quando é provável que benefícios econômicos
futuros associados com os gastos serão auferidos pelo Grupo.

(iii)

Depreciação
A depreciação é calculada para amortizar o custo de itens do ativo imobilizado, líquido de seus
valores residuais estimados, utilizando o método linear baseado na vida útil estimada dos itens.
A depreciação é reconhecida no resultado.Terrenos não são depreciados.
As vidas úteis estimadas do ativo imobilizado são as seguintes:
Vida útil média (anos)

Edificações
Benfeitoria bens de terceiros
Postes
Amplificador de rede
Moveis e utensílios
Sistema de comunicações
Computadores e periféricos
Maquinas e equipamentos
Sistema de refrigerações
Ferragens, ferramentas e instrumentos
Rede de transmissão de dados
Equipamentos TV/Internet/Radio
Cable/Conversor/Instalações domiciliares
Equipamento de telefonia
Veículos
Equipamento em comodato

2018

2017

25
17,5
25
10
10
5
5
10
10
5
10
10
5
10
5
10

25
17,5
25
10
10
5
5
10
10
5
10
10
5
10
5
10

Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais são revistos a cada data de
balanço e ajustados caso seja apropriado.
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j.
(i)

Ativos intangíveis e ágio
Reconhecimento e Mensuração
Ágio
O ágio é mensurado ao custo, deduzido das perdas acumuladas por redução ao valor
recuperável.

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.

(ii)

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, são reconhecidos no resultado conforme
incorridos.

(iii)

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:
Vida útil média em anos

Software
Base de assinantes de internet (i)
Carteira de clientes (i)
(i)

2017

2016

5
7
4

5
7
4

Vidas úteis determinadas com base no fluxo dos contratos com os clientes.

Os métodos de amortização, as vidas úteis e os valores residuais são revistos a cada data de
balanço e ajustados caso seja apropriado.

k.

Instrumentos financeiros

(i)

Reconhecimento e mensuração inicial
O contas a receber de clientes 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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(ii)

Classificação e mensuração subsequente
Instrumentos Financeiros - Política aplicável a partir de 1º de Janeiro de 2018
No reconhecimento inicial, um ativo financeiro é classificado como mensurado: ao custo
amortizado; ao VJR (Valor Justo por Meio do Resultado) - instrumento de dívida; ao VJORA
(Valor Justo por Meio do Resultado) -instrumento patrimonial; ou ao VJR. O Grupo não possui
ativo financeiro mensurado ao VJORA.
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:

x

é mantido dentro de um modelo de negócios, cujo objetivo seja manter ativos financeiros para
receber fluxos de caixa contratuais; e,

x

seus 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:

x

é 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,

x

seus termos contratuais geram, em datas específicas, fluxos de caixa que são apenas pagamentos
de principal e juros sobre o valor principal em aberto.
Todos os ativos financeiros não classificados como mensurados ao custo amortizado ou ao
VJORA, conforme descrito acima, são classificados como ao VJR. No reconhecimento inicial, o
Grupo pode designar de forma irrevogável um ativo financeiro que de outra forma atenda os
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 - Mensuração subsequente e ganhos e perdas: Política aplicável a
partir de 1º de janeiro de 2018
Ativos financeiros a custo amortizado
Esses ativos são subsequentemente mensurados ao custo amortizado, 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 impairment são reconhecidos no resultado. Qualquer ganho ou
perda no desreconhecimento é reconhecido no resultado.
Ativos financeiros a VJR
Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor justo. O resultado líquido, incluindo
juros, é reconhecido no resultado.
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Ativos financeiros - Política aplicável antes de 1 de janeiro de 2018
A Compnahia classificou os ativos financeiros nas categorias de:
x

empréstimos e recebíveis;

x

ativos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado, e dentro dessa categoria
como ativos financeiros designados ao valor justo por meio do resultado.

Ativos financeiros - Mensuração subsequente e ganhos e perdas: Política aplicável
antes de 1 de janeiro de 2018
Empréstimos e recebíveis
Mensurados ao custo amortizado, utilizando o método de juros efetivos.
Ativos financeiros a VJR
Mensurados ao valor justo e as variações no valor justo, incluindo juros ou receita de
dividendos, foram reconhecidas no resultado.
Passivos financeiros - classificação, mensuração subsequente e ganhos e perdas
Os passivos financeiros foram classificados como mensurados ao custo amortizado, utilizando o
método de juros efetivos. As despesas de juros são reconhecidas no resultado. Qualquer ganho
ou perda no desreconhecimento também é reconhecido no resultado.

(iii)

Desreconhecimento
Ativos financeiros
O Grupo desreconhece um ativo financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do
ativo expiram, ou quando o Grupo transfere os direitos contratuais de recebimento aos fluxos de
caixa contratuais sobre um ativo financeiro em uma transação na qual substancialmente todos os
riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro são transferidos ou na qual 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.

Passivos financeiros
O Grupo desreconhece um passivo financeiro quando sua obrigação contratual é retirada,
cancelada ou expira.
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.

(iv)

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.
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l.
(i)

Capital social
Ações ordinárias
Custos adicionais diretamente atribuíveis à emissão de ações e opções de ações são
reconhecidos como redutores do patrimônio líquido. Efeitos de impostos relacionados aos
custos dessas transações estão contabilizadas conforme o CPC 32 / IAS 12.

m.

Redução ao valor recuperável (Impairment)

(ii)

Ativos financeiros não derivativos
Política aplicável a partir de 1º de Janeiro de 2018
Instrumentos financeiros
O Grupo reconhece provisões para perdas esperadas de crédito sobre ativos financeiros
mensurados ao custo amortizado.
O Grupo mensura a provisão para perda em um montante igual à perda de crédito esperada para
a vida inteira.
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 considerando informações
prospectivas (forward-looking), decorrentes de fatores macroeconômicos, como por exemplo,
fatores que afetam o poder de compra e os hábitos de gasto do consumidor.
O Grupo presume que o risco de crédito de um ativo financeiro aumentou significativamente se
este estiver com mais de 180 dias de atraso.
O Grupo considera um ativo financeiro como inadimplente quando é pouco provável que o
devedor pague integralmente suas obrigações de crédito à Companhia, sem recorrer a ações
como a realização da garantia (se houver alguma).
O período máximo considerado na estimativa de perda de crédito esperada é o período
contratual máximo durante o qual o Grupo está exposto ao risco de crédito.
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 a valor presente com base em todas as
insuficiências de caixa (ou seja, a diferença entre os fluxos de caixa devidos à Companhia de
acordo com o contrato e os fluxos de caixa que o Grupo espera receber).
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.
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Evidência objetiva de que ativos financeiros tiveram problemas de recuperação inclui os
seguintes dados observáveis:
x

dificuldades financeiras significativas do emissor;

x

quebra de cláusulas contratuais, tais como inadimplência; ou,

x

reestruturação de um valor devido ao Grupo em condições que não seriam aceitas em condições
normais.
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. 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.

Política aplicável antes de 1º de janeiro de 2018
Ativos financeiros não derivativos
Ativos financeiros não classificados como ativos financeiros ao valor justo por meio do
resultado eram avaliados em cada data de balanço para determinar se havia evidência objetiva
de perda por redução ao valor recuperável.
Evidência objetiva de que ativos financeiros tiveram perda de valor incluía:
x

Inadimplência ou atrasos do devedor;

x

Reestruturação de um valor devido à Companhia em condições que não seriam aceitas em
condições normais;

x

Mudanças negativas na situação de pagamentos dos devedores ou emissores;

x

Dados observáveis, indicando que houve um declínio na mensuração dos fluxos de caixa
esperados de um grupo de ativos financeiros.
Instrumentos financeiros e ativos contratuais
O Grupo reconhece provisões para perdas esperadas de crédito sobre:

x

ativos financeiros mensurados ao custo amortizado;

x

ativos de contrato.
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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:
x

títulos de dívida com baixo risco de crédito na data do balanço; e

x

outros títulos de dívida e saldos bancários para os quais o risco de crédito (ou seja, o risco de
inadimplência ao 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 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 considerando informações
prospectivas.
O Grupo presume que o risco de crédito de um ativo financeiro aumentou significativamente se
este estiver com mais de 90 dias de atraso.
O Grupo considera um ativo financeiro como inadimplente quando:

x

é pouco provável que o devedor pague integralmente suas obrigações de crédito ao Grupo, sem
recorrer a ações como a realização da garantia (se houver alguma); ou

x

o ativo financeiro estiver vencido há mais de 90 dias.
As perdas de crédito esperadas para a vida inteira são as perdas esperadas com crédito que
resultam de todos os possíveis eventos de inadimplemento ao longo da vida esperada do
instrumento financeiro. As perdas de crédito esperadas para 12 meses são perdas de crédito que
resultam de possíveis eventos de inadimplência dentro de 12 meses após a data do balanço (ou
em um período mais curto, caso a vida esperada do instrumento seja menor do que 12 meses).
O período máximo considerado na estimativa de perda de crédito esperada é o período
contratual máximo durante o qual o Grupo está exposta ao risco de crédito.

(iii)

Ativos não-financeiros
Em cada data de reporte, os valores contábeis dos ativos não financeiros do Grupo, exceto os
ativos fiscais diferidos, são analisados o desempenho das unidades geradoras de caixa definidas,
a fim de identificar uma possível desvalorização nos ágios e outros ativos.
A determinação do valor recuperável da unidade geradora de caixa a que são atribuídos os
ágios, inclui também o uso de hipóteses e estimativas, e requer um grau significativo de
julgamento e critério. Caso ocorra indicação de uma possível desvalorização nessas unidades
geradoras de caixa, então o valor recuperável do ativo é estimado. No caso do ágio, o valor
recuperável é testado anualmente.
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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, exceto para o ágio por
rentabilidade futura. 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.

n.

Provisões
As provisões são determinadas por meio do desconto dos fluxos de caixa futuros estimados a
uma taxa antes de impostos que reflita as avaliações atuais de mercado quanto ao valor do
dinheiro no tempo e riscos específicos para o passivo relacionado. Os efeitos do
desreconhecimento do desconto pela passagem do tempo são reconhecidos no resultado como
despesa financeira.

o.

Arrendamentos

(i)

Determinando quando um contrato contém um arrendamento
No início do contrato, o Grupo determina se ele é ou contém um arrendamento.
No início ou na reavaliação sobre se um contrato contém um arrendamento, o Grupo separa os
pagamentos e outras contraprestações requeridas pelo contrato referentes ao arrendamento
daquelas referentes aos outros elementos do contrato com base no valor justo relativo de cada
elemento. Se o Grupo conclui, para um arrendamento financeiro, que é impraticável separar os
pagamentos de forma confiável, então o ativo e o passivo são reconhecidos por um montante
igual ao valor justo do ativo; subsequentemente, o passivo é reduzido quando os pagamentos são
efetuados e o custo financeiro associado ao passivo é reconhecido utilizando a taxa de captação
incremental do Grupo.

(ii)

Pagamentos de arrendamentos
Os pagamentos para arrendamentos operacionais são reconhecidos no resultado pelo método
linear pelo prazo do arrendamento. Os incentivos recebidos são reconhecidos como parte
integrante das despesas totais de arrendamento, ao longo da vigência do arrendamento. Os
pagamentos mínimos de arrendamento efetuados sob arrendamentos financeiros são alocados
como despesas financeiras e redução do passivo a pagar. As despesas financeiras são alocadas
em cada período durante o prazo do arrendamento visando produzir uma taxa periódica
constante de juros sobre o saldo remanescente do passivo.
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p.

Demonstrações de valor adicionado
O Grupo elaborou demonstrações do valor adicionado (DVA) nos termos do pronunciamento
técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado, as quais são apresentadas como parte
integrante das demonstrações financeiras conforme práticas contábeis adotadas no Brasil
aplicável as companhias abertas, enquanto para as IFRS representam informação financeira
suplementar.

q.

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 ordenada 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.
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.

r.

Novas normas e interpretações ainda não efetivas
Uma série de novas normas serão efetivas para exercícios iniciados após 1º de janeiro de 2019.
O Grupo não adotou antecipadamente essas alterações na preparação dessas demonstrações
contábeis.
Entre as normas que ainda não estão em vigor, espera-se que o CPC 06 (R2) tenha um impacto
material nas demonstrações contábeis do Grupo no período de aplicação inicial.

CPC 06 (R2) / IFRS 16 - Arrendamentos
O Grupo não concluiu as análises dos efeitos da adoção do CPC 06 (R2)/IFRS 16 -Operações de
Arrendamento Mercantil, e entende que não terá impactos signigifcativos com adoção da
referida norma.
O Grupo deverá adotar o CPC 06 (R2) - Arrendamentos a partir de 1º de janeiro de 2019. O
Grupo avaliou o potencial impacto que a aplicação inicial do CPC 06 (R2) 16 terá sobre as
demonstrações contábeis, conforme descrito abaixo. Os impactos reais da adoção da norma a
partir de 1º de janeiro de 2019 poderão mudar porque as novas políticas contábeis estão sujeitas
à mudança até que o Grupo apresente suas primeiras demonstrações contábeis que incluam a
data da aplicação inicial.
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O CPC 06 (R2) introduz um modelo único de contabilização de arrendamentos no balanço
patrimonial para arrendatários. Um arrendatário reconhece um ativo de direito de uso que
representa o seu direito de utilizar o ativo arrendado e um passivo de arrendamento que
representa a sua obrigação de efetuar pagamentos do arrendamento. Isenções estão disponíveis
para arrendamentos de curto prazo e itens de baixo valor. A contabilidade do arrendador
permanece semelhante à norma atual, isto é, os arrendadores continuam a classificar os
arrendamentos em financeiros ou operacionais.
A IFRS 16 substitui as normas de arrendamento existentes, incluindo o CPC 06/IAS 17
Operações de Arrendamento Mercantil e o ICPC 03/IFRIC 4, SIC 15 e SIC 27 Aspectos
Complementares das Operações de Arrendamento Mercantil.

(i)

Arrendamentos em que o Grupo é arrendatário
A natureza das despesas relacionadas àqueles arrendamentos mudará porque o Grupo
reconhecerá um custo de depreciação de ativos de direito de uso e despesa de juros sobre
obrigações de arrendamento.
O Grupo anteriormente reconhecia uma despesa linear de arrendamento operacional durante o
prazo do arrendamento, e reconhecia ativos e passivos na medida em que havia uma diferença
temporal entre os pagamentos efetivos de arrendamentos e as despesas reconhecidas.

(ii)

Transição
O Grupo pretende aplicar o CPC 06 (R2) inicialmente em 1º de janeiro de 2019, utilizando a
abordagem retrospectiva modificada. Portanto, o efeito cumulativo da adoção do CPC 06 (R2)
será reconhecido como um ajuste no saldo de abertura dos lucros acumulados em 1º de janeiro
de 2019, sem atualização das informações comparativas.
Não se espera nenhum impacto significativo sobre os arrendamentos financeiros do Grupo.
Com base nas informações atualmente disponíveis, o Grupo estima que reconhecerá obrigações
adicionais de arrendamento de R$ 4.458 mil em 1º de janeiro de 2019. O Grupo espera que a
adoção do CPC 06 (R2) / IFRS 16 não afete sua capacidade de cumprir com os acordos
contratuais (covenants) descritos na nota explicativa 19.
O Grupo planeja aplicar um expediente prático para a definição do contrato de arrendamento na
transição. Isso significa que aplicará o CPC 06 (R2 /) IFRS 16 a todos os contratos firmados
antes de 1º de janeiro de 2019 que foram identificados como locações de acordo com o CPC 06
(R1) / IFRS 16 e ICPC 03 / IFRIC 04.

ICPC 22 Incerteza sobre Tratamentos de Tributos sobre o Lucro.
A IFRIC 23 (Incerteza sobre tratamento de imposto de renda), trata da contabilização do
imposto de renda quando os tratamentos tributários envolvem incertezas que afetam a aplicação
da IAS 12. Esta interpretação esclarece que a abordagem que prediz melhor a resolução da
incerteza deve ser seguida e aborda especificamente as premissas que uma entidade faz sobre o
exame de tratamentos fiscais pelas autoridades tributárias e como uma entidade determina o
lucro tributável, base do imposto, prejuízos fiscais e créditos tributários não utilizados e
alíquotas de imposto, onde houver incerteza quanto ao tratamento do imposto de renda
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A seguinte norma alterada e interpretação não deverá ter um impacto significativo nas
demonstrações contábeis do Grupo.
A administração interpreta que a aplicação da norma em 1º de janeiro de 2019, não deverá ter
um impacto significativo nas demonstrações contábeis do Grupo.

11

Caixa e equivalentes de caixa
Controladora

Consolidado

2018

2017

2018
(Reapresentado)

2017
(Reapresentado)

Caixa
Bancos
Aplicação financeira

9
-

1
23.235
-

331
6.935
7

26
24.037
17

Total

9

23.236

7.273

24.080

As análises sobre risco de crédito e taxa de juros pode ser observada na nota explicativa 26.

12

Aplicações financeiras
Controladora

Conta Escrow (i)
Aplicação financeira - recursos
vinculados a acordos contratuais (i)

Circulante
Não circulante

(i)

Consolidado

2018

2017

2018
(Reapresentado)

2017
(Reapresentado)

-

-

35.031

34.665

3.922

-

5.227

41

3.922

-

40.258

34.706

3.922
-

-

40.217
41

34.665
41

3.922

-

40.258

34.706

Do total, R$ 35.031 correspodem a aplicações financeiras que estão vinculadas ao cumprimento de acordos
contratuais e mantidas pela controlada Cabo Telecom no Banco Santander, em quotas de fundos de investimentos,
sem prazo de vencimento, com disponibilidade de resgate imediato, a remuneração reflete o risco de a carteira,
baseadas em referenciais do CDI, multi mercado e cambial. A rentabilidade do fundo Santander FIC FI Renda fixa
durante os exercício de 2018 e 2017 foi de 6,40% e 10,15%, respectivamente.

Uma análise sobre risco de crédito e taxa de juros pode ser observada na nota explicativa 26.
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Contas a receber de clientes
Consolidado
2018
(Reapresentado)

2017
(Reapresentado)

Contas a receber - serviços
Outras contas a receber

39.924
1.099

31.127
875

Subtotal

41.023

32.002

(17.953)
77

(13.787)
42

23.147

18.257

Provisão para redução ao valor recuperável
Serviços a faturar

Os recebíveis do Grupo estão dados em garantias a empréstimos (vide nota 26).

Composição por idade dos valores a receber
Consolidado

A vencer
Vencimento (dias):
até 30
31-60
61-90
91-120
121-180
>180

2018

%

2017

%

11.368

28%

10.299

32%

5.600
1.150
779
714
1.342
20.224

14%
3%
2%
2%
3%
49%

5.314
1.135
769
731
1.256
12.498

17%
4%
2%
2%
4%
39%

41.177

100%

32.022

100%

Movimentação da provisão para redução ao valor recuperável
Consolidado
2018

2017

Saldo no início do exercício
Constituição de provisão no exercício

(13.787)
(4.166)

(11.766)
(2.021)

Saldo final

(17.953)

(13.787)

O Grupo e suas controladas para constituir a provisão para redução ao valor recuperável do
contas a receber realizou estudo individualizado da composição dos saldos da carteira de
clientes, observando se o risco de crédito de um ativo financeiro aumentou significativamente
desde o reconhecimento inicial. Isso inclui informações e análises quantitativas e qualitativas,
com base na experiência histórica do Grupo, na avaliação de crédito e considerando
informações prospectivas. Ainda que o Grupo acredite que as premissas utilizadas são
razoáveis, os resultados podem ser diferentes.
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Outros créditos
Controladora

15

Consolidado

2018

2017

2018
(reapresentado)

2017
(reapresentado)

Adiantamento a fornecedores
Outros créditos
Dividendos a receber

10.059

10.059

4.439
85
-

2.097
-

Total outros créditos

10.059

10.059

4.524

2.097

Circulante
Não-circulante

10.059

10.059

4.493
31

2.097
-

10.059

10.059

4.524

2.097

Depósitos judiciais
Consolidado
2018
(reapresentado)

2017
(reapresentado)

Depósitos judiciais

8.478

7.578

Total

8.478

7.578

Valores depositados judicialmente devido à ação de cobrança do Fundo de Universalização dos
Serviços de Telecomunicações (FUST) incidentes sobre as mensalidades de ponto principal e de
pontos adicionais pay-per-view. O Grupo está aguardando a cobrança formal por parte da
ANATEL, quando então o saldo será compensado com o passivo provisionado, conforme
explicado nas notas de nº 20 e 23.
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374

Composição do saldo

a.

215.873

Total

31 de dezembro

Alegra Telecomunicações do Brasil Ltda
Direta Central de Alarmes e Comercio Ltda
Direta Comunicações Ltda
Direta Processamento de Dados Ltda
Conexão Serviços de Comunicação Multimidia Ltda.
Conexão Serviços de Valor Adicionado Ltda
Conexão Telecomunicações e Internet Ltda.

Controladas indireta

121.186
36.674
14.218
43.795

2018
(reapresentado)

235.859

199.186
36.673
-

2017
(reapresentado)

Capital social

CaboTelecom
Multiplay
Tecnet
A2Agentes

Controladas direta

269.081

172690
35.019
14.235
47.137

2018
(reapresentado)

238.817

206.910
31.907
-

2017
(reapresentado)

Patrimônio líquido

75

25.445

16.183
3.112
2.808
3.342

2018
(reapresentado)

8.567

7.439
1.128
-

2017
(reapresentado)

Resultado do período

Os investimentos em controladas, apresentados nas demonstrações financeiras individuais da controladora, é como segue:

Investimentos em controladas

16

17.457

4.822
110
20
5
5.000
4.500
3.000

Capital social

99.99%
99.17%
99.99%
99.99%

2018
(reapresentado)

23.643

4.680
1.824
4.062
(357)
6.903
4.560
1.969

8.557

7.438
1.119
-

2017
(reapresentado)

4.739

(299)
973
2.612
(475)
167
1757
4

Resultado do
período

25.418

16.182
3.086
2.808
3.342

2018
(reapresentado)

Resultado de Equivalência
Patrimonial

Patrimônio
líquido

99.99%
99.17%
-

2017
(reapresentado)

Percentual de participação

99,99%
99,99%
99,99%
99,99%
99,99%
99,99%
99,99%

Percentual de
participação

50.123

50.123
-

2018
(reapresentado)

268.767

172.673
34.729
14.233
47.132

4.738

(299)
973
2.612
(475)
167
1.757
4

22.640

4.680
1.824
4.062
(356)
6.903
4.560
1.969

Investimento
2018

238.531

206.889
31.642
-

2017
(reapresentado)

Investimento em
2018
(reapresentado)

Resultado de
Equivalência
Patrimonial 2018

-

-

2017

Agio por expectativa de
rentabilidade futura
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b.

Movimentação
A movimentação dos investimentos em controladas, apresentados nas demonstrações
financeiras individuais da controladora, é como segue:

17

2018

2017

Saldo inicial em 1º de janeiro

238.531

238.639

Aportes de capital
Aquisições
Dividendos recebidos
Reserva especial
Adiantamento para futuro aumento de capital
Ajustes de participações de minoritários
Ágio por expectativa de rentabilidade futura
Equivalência patrimonial

45.794
11.427
(52.403)
50.123
25.418

(2.000)
(10.059)
3.000
404
8.557

Saldo final em 31 de dezembro

318.890

238.531

Imobilizado
O ativo imobilizado do Grupo é submetido à análise de indicação de perda de seu valor
recuperável para assegurar que o valor contábil não supera o valor recuperável. Após a análise
de fontes de informações externas e internas, em 31 de dezembro de 2018 os ativos não
apresentaram qualquer indício de perda, desvalorização ou dano físico que pudesse
comprometer o fluxo de caixa futuro do Grupo. Adicionalmente o Grupo não mantém ativos
imobilizados em garantias.

a.

Conciliação do valor contábil
Consolidado
Descrição
Terrenos
Edificações
Benfeitoria bens de terceiros
Postes
Amplificador de rede
Móveis e utensílios
Sistema de comunicações
Computadores e periféricos
Maquinas e equipamentos
Sistema de refrigerações
Sistema de combate a incêndio
Ferragens, ferramentas e instrumentos
Rede de transmissão, equipamento óptico
Equipamentos TV/internet/rádio
Cable, conversor, instalações domiciliares
Veículos
Celular

Taxa de
depreciação

Custo

Depreciação
Acumulada

Líquido em
31.12.2018
(reapresentado)

Líquido em
31.12.2017
(reapresentado)

4%
6%
4%
10%
10%
20%
20%
10%
10%
10%
20%
13%
20%
20%
20%
20%

664
757
3.554
2.031
100
2.505
403
5.126
6.669
539
185
20.405
136.037
75.554
223.450
2.081
22

(461)
(1.710)
(1.231)
(33)
(1.588)
(311)
(3.519)
(4.241)
(142)
(2)
(19.173)
(57.539)
(51.637)
(112.174)
(890)
(1)

664
296
1.844
800
67
917
92
1.607
2.428
397
183
1.232
78.498
23.917
111.276
1.191
21

521
296
1.615
784
1
867
83
697
606
140
1.223
41.680
20.725
81.372
434
-

480.082

(254.652)

225.430

151.044

Total Imobilizado líquido

O Grupo possui ativos dados em garantias a empréstimos no montante de R$ 18.205, sendo R$
17.761 em Máquinas e Equipamentos, R$ 275 em Rede de transmissão e R$ 169 em Sistemas
de combate a incêndio. Vide nota 19.
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b.

Movimentação do valor contábil
Adições
aquisições
de empresas

Adições

Baixas

Depreciação

Valor em
31/12/2018
(reapresentado)

521
296
1.615
784
1
867
83
697
606
140
1.223
41.680
20.725
81.372
434
-

83
29
1
59
409
1.276
61
16.493
983
10.039
930
3

60
416
96
70
204
22
830
788
284
185
405
27.606
5.474
47.531
19

(61)
(40)
(824)
(85)
(589)
-

(29)
(188)
(80)
(4)
(152)
(13)
(329)
(202)
(27)
(2)
(457)
(6.457)
(3.180)
(27.077)
(173)
(1)

664
296
1.844
800
67
917
92
1.607
2.428
397
183
1.232
78.498
23.917
111.276
1.191
21

151.044

30.366

83.990

(1.599)

(38.371)

225.430

Valor em
31/12/2017
(reapresentado)

Descrição
Terrenos
Edificações
Benfeitoria bens de terceiros
Postes
Amplificador de rede
Móveis e utensílios
Sistema de comunicações
Computadores e periféricos
Maquinas e equipamentos
Sistema de refrigerações
Sistema de combate a incêndio
Ferragens, ferramentas e instrumentos
Rede de transmissão, equipamento óptico
Equipamentos TV/internet/rádio
Cable, conversor, instalações domiciliares
Veículos
Celular
Total imobilizado líquido

Consolidado
Descrição

Valor em
31/12/2016

Aquisições

Baixas

Depreciação

Valor em
31/12/2017
(reapresentado)

521
325
1.167
809
1
794
80
346
1.610
85
760
32.181
17.873
80.340
559

620
51
218
15
504
588
71
64
14.409
5.513
31.285
-

(355)
(17)
(7.086)
(123)

(29)
(173)
(76)
(145)
(12)
(153)
(541)
(16)
(189)
(4.886)
(2.775)
(23.167)
(2)

521
296
1.614
784
1
867
83
697
1.302
140
635
41.687
20.611
81.372
434

137.451

53.338

(7.581)

(32.164)

151.044

Terrenos
Edificações
Benfeitoria bens de terceiros
Postes
Amplificador de rede
Móveis e utensílios
Sistema de comunicações
Computadores e periféricos
Maquinas e equipamentos
Sistema de refrigerações
Ferragens, ferramentas e instrumentos
Rede de transmissão, equipamento óptico
Equipamentos TV/internet/rádio
Cable, conversor, instalações domiciliares
Veículos
Total imobilizado líquido

18
a.

Ativos intangíveis
Movimentação do valor contábil (Controladora)
Controladora
Taxa anual de
amortização

Valor em
31/12/2017

Adições

Amortização

Valor em
31/12/2018

25%

-

5.550

(756)

4.794

-

5.550

(756)

4.794

Descrição
Carteira de clientes (iii)
Total

77
376

377

(22.172)

(2.054)
(20.118)
-

Adições

4.318

1.819
-

Baixas

(23.458)

(1.731)
(112)
(21.615)
-

200.925

3.949
29
33.531
163.416

Valor em
31/12/2017
(reapresentado)

310.150

7.003
1.640
33
38.407
263.067

Valor em
31/12/2018
(reapresentado)

78

Carteria de clientes na aquisição das controladas diretas Cabo Serviços de Telecomunicações Ltda, da Videomar Rede Nordeste S.A e Tecnet Provedor de Acesso as Redes de
Comunicação Ltda. E das controladas indiretas Direta Comunicações Ltda, Direta Central de Alarmes e Comercio Ltda, Direta Processamentos de Dados Ltda, Alegra
Telecomunicações do Brasil Ltda, Conexão Serviços de Comunicação Multimidia Ltda, Conexão Serviços de Valor Adicionado Ltda e Conexão Telecomunicações e Internet
Ltda

(1.819)

(1.819)
-

Baixas

Amortizações

9.824

4.785
1.752
4
3.283
-

Adições

(iii)

806

802
4
-

Aquisições

Custos

Consolidado

122.859

23.208
99.651

Aquisições

Amortizações

A aquisição da base de assinantes da empresa BVCi, pela controlada indireta Alegra Telecomunicações do Brasil Ltda. foi efetivada no dia 1º julho de 2018.

222.291

5.201
25
53.649
163.416

Valor em
31/12/2016

200.925

3.949
29
33.531
163.416

Valor em
31/12/2017
(reapresentado)

Custos

(ii)

25%

Taxa anual de
amortização

25%

20%

Taxa anual de
amortização

Adições por
aquisições de
empresas

Consolidado

São os códigos de computadores necessários para o correto funcionamento dos equipamentos que controlam e gerenciam os serviços de voz, dados e vídeo da controlada
indireta Cabo Serviços de Telecomunicações Ltda. Como também os sistemas ERP e CRM.

Total

Software (i)
Marcas e patentes
Carteira de clientes (ii)
Ágio na aquisição de investimentos (iii)

Descrição

Total

Software (i)
Base de assinantes (ii)
Marcas e patentes
Carteira de clientes (iii)
Ágio na aquisição de investimentos (iv)

Descrição

Movimentação do valor contábil (Consolidado)

(i)

b.
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(iv)

79

Em 2018 o ágio na aquisição das empresas Tecnet Provedor de Acesso as Redes de Comunicação Ltda pela Triple Play Brasil Participações S/A e nas aquisições das empresas
Direta Comunicações Ltda, Direta Central de Alarmes e Comercio Ltda, Direta Processamentos de Dados Ltda, Alegra Telecomunicações do Brasil Ltda, Conexão Serviços de
Comunicação Multimidia Ltda, Conexão Serviços de Valor Adicionado Ltda e Conexão Telecomunicações e Internet Ltda pela empresa A2 Agentes Autorizados Ltda.
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c.

Análise de recuperabilidade de ativos tangíveis e intangíveis

(i)

Tangíveis e intangíveis com vida útil definida
A Administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos tangíveis e intangíveis
com vida útil definida com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias
econômicas, operacionais ou tecnológicas que possam indicar deterioração ou perda de seu
valor recuperável.

(ii)

Ágio pago por expectativa de rentabilidade futura
O saldo de ágio apurado nas aquisições de participações societárias encontra-se fundamentado
na expectativa de rentabilidade futura das operações adquiridas e soma R$ 263.067 em 31 de
dezembro de 2018.
Triple Play Brasil Participações S/A
Cabo Serviços de Telecomunicações Ltda
Videomar Rede Nordeste S/A
A2 Agentes Autorizados Ltda

50.123
145.307
18.110
49.527

Ágio

263.067

As empresas testam anualmente o valor recuperável dos seus ativos intangíveis de vida útil
indefinida, que se constitui principalmente de softwares e ágio por expectativa de resultados
futuros, advindos de processos de combinação de negócios, utilizando o conceito do valor em
uso, através de modelos de fluxo de caixa descontado.
O ágio apurado na aquisição do investimento é testado anualmente em relação ao seu valor de
recuperação, no nível da unidade geradora de caixa.

(iii)

Principais premissas utilizadas nos testes de perda do valor recuperável de ativos
tangíveis e intangíveis
Para fins de teste de perda por redução ao valor recuperável de ativos tangíveis e intangíveis
com vida útil indefinida o Grupo e suas controladas considerou duas unidades geradoras de
caixa, sendo elas as controladas Cabo Serviços de Telecomunicações Ltda. e Videomar Rede
Nordeste S.A..
As controladas Cabo Serviços de Telecomunicações Ltda. e Videomar Rede Nordeste S.A.
realizaram teste de valor recuperável dos ativos tangíveis e intangíveis em 2018, por meio de
cálculo baseado no valor em uso a partir de projeções de caixa provenientes de orçamentos
financeiros aprovados pela alta administração.
Os fluxos de caixa futuros foram descontados com base na taxa representativa do custo de
capital. De forma consistente com as técnicas de avaliação econômica, a avaliação do valor em
uso é efetuada para um período de 05 (cinco) anos, e a partir de então, considerando-se a
perpetuidade das premissas tendo em vista a capacidade de continuidade dos negócios por
tempo indeterminado.
Para desconto dos fluxos de caixa futuros utilizou-se a taxa real de 13,17% a.a. e 13,07% a.a.
para as controladas Cabo Serviços de Telecomunicações Ltda. e Videomar Rede Nordeste S.A.,
respectivamente.
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A estimativa do valor em uso utilizou as seguintes premissas:

Receita
Cabo Serviços de Telecomunicações Ltda.:
O volume e o preço de venda foram projetados em base real (com inflação) com base nas
estimativas da Empresa e resultam em crescimento composto agregado (CAGR) de 3,75% a.a.
no exercício de 2018 (6,1% a.a. em 2017).
Videomar Rede Nordeste S.A.:
O volume e o preço de venda foram projetados em base real (com inflação) com base nas
estimativas do Grupo e resultam em crescimento composto agregado (CAGR) de 3,75 % a.a.
entre o período de 2018 (7,7% a.a. em 2017).

Custo
O custo foi projetado com base nas estimativas da Empresa, após a projeção das vendas.

Despesas
As despesas variáveis de vendas foram projetadas com base nos percentuais históricos sobre a
receita operacional bruta.
As despesas administrativas e gerais de vendas foram embasadas nos gastos orçados e
aprovados pela alta administração.

Lucro Líquido e Geração de Caixa Livre
Cabo Serviços de Telecomunicações Ltda.:
O Lucro Líquido resultante da aplicação das premissas acima cresce com uma taxa de
crescimento composta (CAGR) de 34.2 % a.a. entre o período de 2019 a 2023.
A Geração de Caixa Livre é então calculada usando-se projeções de investimentos e variações
de capital de giro. Para a perpetuidade a taxa de crescimento utilizada é zero.
Videomar Rede Nordeste S.A.:
O Lucro Líquido resultante da aplicação das premissas acima cresce com uma taxa composta
(CAGR) de 35% a.a. entre o período de 2019 a 2023.
A Geração de Caixa Livre é então calculada usando-se projeções de investimentos e variações
de capital de giro. Para a perpetuidade a taxa de crescimento utilizada é zero.
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Fornecedores e outras contas a pagar
Consolidado
2018
(reapresentado)

Fornecedores
Fornecedores de sinais
Fornecedores nacionais
Fornecedores estrangeiros
Fornecedores de serviços

Outras contas a pagar
.
Contas a pagar programadoras
Energia, água e telefones
Outros

20

Empréstimos e financiamentos

(i)

Composição do saldo

2017
(reapresentado)
1.240

1.926
14.893
7.546
1.266

13.134
359
749

25.631

15.483

2.349
262
2.915

3.260
1.658
145

5.526

5.063

31.157

20.546

As informações sobre os termos contratuais dos empréstimos e financiamentos, que são
mensurados pelo custo amortizado, são descritas a seguir.
Consolidado
Instituição financeira

Vencimentos

IFC International (a)
Banco do Nordeste do Brasil
SG Equipment (b)
Banco Itaú - CCB
Banco do Brasil
BNDES
Caixa Econômica Federal
Banco Itaú

abr/26
dez/22
out/20
mai/25
jul/19
mar/20
ago/20
mai/25

Taxa de juros ao
ano
Modalidade
CDI + 4,25 a.a
11,18%
13,40%
CDI + 4%
11,09%

Investimentos e aquisições
Inversões fixas
Leasing
Capital de giro
Capital de giro

4,99%
CDI + 7,40%

Capital de giro
Capital de giro

Total empréstimos
(-)Custos com financiamentos

Circulante
Não circulante

2018
(Reapresentado)

2017
(Reapresentado)

122.746
5.840
3970
114
28
109
444
-

7.300
3929
44.883
23.531

133.251

79.643

(4.405)

-

128.847

79.643

6.587
122.260

24.860
54.783

128.847

79.643

(a)

O Grupo assinou em 2018 um financiamento com IFC International de R$ 120.000. A Cabo Serviços de TelecomunicaçãoLtda. recebeu em 2018 o
total de R$ 96.000, em duas parcelas, sendo R$ 76.000 em março de 2018 e R$ 20.000 em julho de 2018, e a Videomar Rede Nordeste S.A recebeu um
total de R$ 24.000 em março de 2018. As condições do acordo foram as seguintes: taxa de juros CDI + 0,425bps ao ano, carência de 2 anos e
amortização em 5 anos após a carência, findando em abril de 2026. As garantias outorgadas estão descritas no item Garantias, desta mesma nota.

(b)

Arrendamento mercantil de equipamentos de informática, no valor de R$ 5.863, prazo de 60 meses.
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Os empréstimos e financiamentos apresentam a seguinte maturidade:
Ano
2018
2019
2020
2021
> 2021

83
382

2018

2017

7.237
3.094
5.742
117.178

24.860
24.860
26.419
3.504
-

133.251

79.643

383

(ii)

SG Equipment
Banco Itaú
Banco do Brasil
Banco do Nordeste do Brasil
Banco Itaú – CCB
Arrendamento mercantil (a)

(4.716)
(4.716)

79.643

-

79.643

Total empréstimomos

(-) Custos com financiamentos

-

Adições

7.300
44.883
15
23.531
3.914

Saldo em 2017

608

89.748

84

608
-

Liberação

Adições

121.883

-

121.883

28
558
120.000
109
1.188

Liberação

12.586

3
4.243
8.340
-

Juros

11.685

-

11.685

608
782
9.714
581

Juros

Adições de empréstimo

100
25.393
1.458
8.116
49.536
5.145

Saldo em 2016

311

311

-

-

Apropriação

Apropriação financiamento

Banco do Nordeste do Brasil
Banco Itaú – CCB
SG Equipment
Banco do Brasil
Caixa Econômica Federal
Banco Itaú
IFC International (a)
BNDES
Arrendamento mercantil ( a)

Movimentação

(8.892)

(84)
(4.695)
(1.458)
(1.424)
(1.231)

Principal

Baixas

(62.084)

-

(62.084)

(1.460)
(42.399)
(15)
(114)
(16.965)
(1.131)

Principal

(14.407)

(4)
(1.410)
(12.993)
-

Juros

(17.294)

-

(17.875)

(608)
(2.370)
(7.348)
(6.968)
(581)

Juros

Baixas de empréstimo

79.643

15
23.531
7.300
44.883
3.914

Saldo 2017

128.847

(4.405)

133.252

5.840
114
28
444
122.746
109
3.971

Saldo em 2018
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(iii)

Garantias
Os empréstimos e financiamentos estão garantidos por:
Instituição financeira

Contrato

Garantias

Banco do Nordeste do Brasil

Contrato 183.2015.1357.7040

Fiança bancária emitida pelo banco Itau, que tem como garantia
100% dos recebimentos em cartão de créditos da Cabo
Telecomunicações Ltda.

Banco Itaú

Contrato 24501829

Aplicação financeira vinculada (Nota 11

IFC - Corporação Financeira Internacional
e IDB – Inter American Development Bank

(iv)

- Penhor do 100% das ações de sua investida Videomar (Multiplay) e
penhor do 100% das cotas das investidas Cabo Serviços, Direta
Central de Alarmes e Comercio Ltda, Direta Comunicações Ltda,
Direta Processamento de Dados Ltda, Alegra Telecomunicações do
Brasil Ltda, Conexão Serviços de Comunicação Multimidia Ltda.,
Conexão Serviços de Valor Adicionado Ltda, Conexão
Telecomunicações e Internet Ltda.
- Cessão de direitos creditórios (Nota 12)
- Hipoteca sobre o imóvel da Cabo Serviços por um valor de R$
4.600.
- Penhor de bens e Equipamentos das investidas Cabo, Videomar
(Multiplay) e Tecnet pelo valor de R$ 18.205.

Contrato 37968

Covenants
O Grupo detém empréstimos bancários no montante de R$ 133.251 em 31 de dezembro de 2018
(R$ 79.643 em 2017).
De acordo com os termos do contrato com o Banco do Nordeste do Brasil, o empréstimo será
pago em 60 parcelas nos próximos 5 anos. Contudo, o contrato contém uma cláusula contratual
restritiva (covenant) onde estabelece que se o Grupo não pagar pontualmente quaisquer das
prestações previstas neste instrumento, ou se não dispuser de saldo suficiente, nas datas dos seus
respectivos vencimentos, para que o financiador promova os lançamentos bancários destinados
às suas respectivas liquidações, devido esta ter sido a forma de pagamento escolhida pelo
financiado, o empréstimo se torna imediatamente vencido.
O empréstimo com o IFC International será pago em 10 parcelas findando em abril de 2026 e
possui covenants a nível do grupo incluindo Triple Play e A2 Agentes Autorizados, onde ficou
estabelecido que se qualquer um dos tomadores, a qualquer momento pagar a IFC International
uma quantia inferior ao montante então devido, a IFC International poderá aplicar e executar as
garantias estabelecidas. Este financiamento possui covenants relacionados ao cumprimento de
indicadores financeiros, sendo eles a relação entre dívida bancária/EBITDA que não deverá ser
superior a 2,5, e o índice de cobertura do serviço da dívida que deverá ser maior do que 1,2.
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Obrigações tributárias
Consolidado

FUST a pagar (a)
ICMS a recolher
COFINS a recolher
Imposto de renda e contribuição social a pagar
Outros
Total
(a)

2018

2017

8.346
4.566
1.372
1.856
2.285

7.450
3.451
1.184
379
1.721

18.425

14.185

Valores referentes ao recolhimento em juízo do imposto Fundo de Universalização dos Serviços de
Telecomunicações (FUST), uma vez que a controlada Videomar Rede Nordeste S.A. questiona a incidência dessa
tributação sobre as receitas de mensalidade. Por determinação da justiça, o Grupo vem fazendo o recolhimento desses
impostos através de depósitos judiciais.
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Tributos diferidos
Consolidado
2018
(reapresentado)

2017
(reapresentado)

Passivo fiscal diferido

10.612

12.206

Total

10.612

12.206

A conciliação das bases para cálculo do passivo fiscal diferido, estão demonstradas na nota
explicaitva 27.
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Provisões e obrigações trabalhistas
Consolidado

Salários e ordenados a pagar
INSS a recolher
FGTS a recolher
Provisão para férias
INSS sobre provisão para férias
FGTS sobre provisão para férias
Outros

2018

2017

2.160
1.438
463
2.738
882
238
83

952
1.037
294
2.866
843
228
79

8.002

6.300

As provisões e obrigações trabalhistas apresentadas no Consolidado referem-se às controladas
direta Cabo Serviços de Telecomunicações Ltda. e Videomar Rede Nordeste S.A.
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Provisões para contingências

(i)

Composição do saldo
Consolidado
2018

2017

Provisão para ações cíveis - ECAD
Provisão para ações cíveis - demais causas
Provisão para ações tributárias - FUST ANATEL
Provisão para ações tributárias - demais causas
Provisão para ações trabalhistas

8.407
484
519
109
1

7.804
484
297
109
85

Total

9.520

8.779
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(ii)

Movimentação das provisões para contingências
Consolidado
Valor em
31/12/2017

Adições

Baixas

Valor em
31/12/2018

7.804
484
297
109
85

603
222
-

(84)

8.407
484
519
109
1

8.779

825

(84)

9.520

Descrição
Provisão para ações cíveis - ECAD
Provisão para ações cíveis - demais causas
Provisão para ações tributárias - FUST ANATEL
Provisão para ações tributárias - demais causas
Provisão para ações trabalhistas
Total

Consolidado
Descrição
Provisão para ações cíveis - ECAD
Provisão para ações cíveis - demais causas
Provisão para ações tributárias - FUST ANATEL
Provisão para ações tributárias - demais causas
Provisão para ações trabalhistas
Total

Valor em
31/12/2016

Adições

Valor em
31/12/2017

7.067
484
82
109
85

737
215
-

7.804
484
297
109
85

7.827

952

8.779

A controlada Videomar Rede Nordeste S.A. é parte (polo passivo) em ações judiciais e
processos administrativos perante alguns tribunais e órgãos governamentais, decorrentes do
curso normal das operações, envolvendo questões cíveis, tributárias e trabalhistas, conforme
descritos a seguir:

Provisão para ações cíveis - ECAD
Trata-se de uma representação proposta pela Associação Brasileira de Televisão por Assinatura
- ABTA em desfavor do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD e suas
associações pela prática de conduta anticompetitiva, consistente na fixação conjunta dos valores
referentes aos direitos de execução pública de obras musicais, lítero-músicas e fonogramas e na
criação de barreiras à entrada para impedir ou dificultar a constituição de novas associações.
A Videomar Rede Nordeste S.A. está discutindo judicialmente o montante dos valores exigidos
pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD), órgão que atua como
representante legal de artistas e autores na cobrança e distribuição de pagamentos de royalties a
eles devidos pela divulgação pública de composições musicais no Brasil. A Administração da
Sociedade, apoiada na opinião de seus assessores jurídicos, julgou que os valores contabilizados
são suficientes para fazer face às prováveis perdas sobre tal questão.

Provisão para ações cíveis - demais causas
Referem-se a ações movidas por clientes requerendo indenizações por danos morais. O Grupo,
com base na avaliação de seus assessores jurídicos, julgou suficiente os valores provisionados
para fazer face às prováveis perdas sobre tais questões.
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Provisão para ações tributárias - FUST ANATEL
A Controlada Videormar Rede Nordeste S.A. questiona, em via administrativa, a cobrança do
Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (FUST) pela Agência Nacional de
Telecomunicações (ANATEL), sobre suas receitas provenientes de serviços de internet banda
larga.
Adicionalmente, sobre as receitas provenientes para as demais bases de incidência
(mensalidades referentes ao ponto principal, mensalidades de pontos adicionais pay-per-view), a
partir de abril de 2012, a Grupo passou a depositar judicialmente o FUST, conforme explicado
nas notas de nº 14. A Administração da Sociedade julgou suficiente os valores provisionados
para fazer face às prováveis perdas sobre tais questões.

Provisão para ações trabalhistas
Refere-se a ações movidas por ex-funcionários requerendo direitos trabalhistas de períodos
trabalhados. A Administração da Grupo julga que os valores contabilizados são suficientes para
fazer face às prováveis perdas sobre tais questões.

Provisões trabalhistas, cíveis e tributárias com possíveis chances de perda
O Grupo discute outras ações para as quais a estimativa dos assessores jurídicos e da
administração é de perdas possíveis. Para essas ações, não foi constituída provisão contábil para
fazer face às eventuais perdas, tendo em vista que as Controladas consideram ter embasamento
jurídico que fundamente os procedimentos adotados para a defesa.
Consolidado
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Perdas possível

2018

2017

Provisão para ações cíveis - ECAD
Provisão para ações cíveis - demais causas
Provisão para ações tributárias - FUST ANATEL
Provisão para ações tributárias - demais causas
Provisão para ações trabalhistas

8.407
119
998
105

7.804
110
297
998
115

Total

9.629

9.324

Obrigações com aquisição de controlada
Controladora

(a)

Consolidado

2018

2017

2018

2017

Contas a pagar - escrow (a)
Contraprestação contingente (c)
Sellers Note (b)

6.000
39.373

-

35.031
22.000
71.369

34.665
-

Total

45.373

-

128.390

34.665

Circulante
Não circulante

23.145
22.228

-

78.587
49.803

34.665
-

Total

45.373

-

128.390

34.665

Controlada direta Cabo Serviços de Telecomunicações Ltda.: Contas a pagar recebido pela incorporação da Alaof
Mídia 1. Refere-se à obrigações e garantias com os investidores, referente a aquisição da Cabo, Bahia Participações e
Natal Participações, a serem amortizadas pelo prazo de prescrição das contingências e garantias das operações. O
recurso financeiro para garantir a liquidez dessa obrigação está mantido em aplicações financeiras vinculadas (nota
Nº 12).

88
387

Triple Play Brasil Participações S.A.
Demonstrações financeiras em
31 de dezembro de 2018

(b)

Controladora direta A2 Agentes Autorizados: Contas a pagar pela aquisição das empresas Direta Comunicações,
Direta Central, Direta Processamento, Alegra, Conexão SCM, Conexão SVA e Conexão Processamento.

Triple Play: contas a pagar pela aquisição da empresa Tecnet.
As contas a pagar pelas aquisições das controladas apresentam a seguinte maturidade:
Ano

2018

2019
2020
2021
2022
2023

49.369
6.213
9.405
13.462
14.910
25.359

(a)

Nas aquisições da Tecnet e Conexão, foi acordado com os vendedores pagar um valor adicional
caso a Companhia atingisse condições específicas, conforme mencionado na nota 1 (b).
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Patrimônio Líquido

a.

Capital Social e Reservas de Capital
Ações ordinárias
Em milhares de ações

2018

2017

Em 1° de janeiro
Emitidas e pagas em dinheiro

290.292
-

264.290
26.002

Emitidas em 31 de dezembro - totalmente integralizadas

290.292

290.292

As ações ordinárias têm os mesmos direitos com relação aos ativos líquidos residuais do Grupo.
A ALAOF Brasil Mídia Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia é o
controlador do Grupo e detém 99,99% de suas ações.

Ações ordinárias
Os detentores de ações ordinárias têm o direito ao recebimento de dividendos conforme definido
no estatuto do Grupo. As ações ordinárias dão direito a um voto por ação nas deliberações do
Grupo.

Emissão de ações ordinárias
Em 13 de dezembro de 2017 o capital social foi aumentado e integralizado por meio de emissão
de ações e capitalização destas ações nas investidas, chegando ao montante de R$ 290.292
conforme Ata de Assembleia Geral Extraordinária, aprovada pelos acionistas.
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b.

Reserva de capital
Stock Options
Descrição dos planos
O plano de opção de compra de ações e outras avenças foi celebrado entre ALAOF Brasil Mídia
Holdings - Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia (o “Fundo”) e Triple Play
Brasil Participações. Através do contrato firmado, o Fundo outorga em favor de cada
participante opções para compra e aquisição pelo participante de um determinado número de
ações ordinárias da Triple Play Brasil Participações S.A., detidas pelo Fundo. O cálculo dos
valores e a contabilização das opções de ações obedecem aos critérios estabelecidos no CPC 10
(R1) - Pagamentos baseados em ações.

Características dos planos
Plano A

Triple Play

Data da Outorga
Quantidade de opções Outorgadas
Período de Carência para o Exercício (Vesting)
Preço de Exercício Inicial
Beneficiários (colaboradores)

29/09/2017
4.374.917
(c)
1,00
10

Plano B

Triple Play

Data da Outorga
Quantidade de opções Outorgadas
Período de Carência para o Exercício (Vesting)
Preço de Exercício Inicial
Beneficiários (colaboradores)

29/09/2017
4.374.917
(c)
1,00
10

Plano C

Triple Play

Data da Outorga
Quantidade de opções Outorgadas
Período de Carência para o Exercício (Vesting)
Preço de Exercício Inicial
Beneficiários (colaboradores)

29/09/2017
4.374.917
(c)
1,00
10

Plano D

Triple Play

Data da Outorga
Quantidade de opções Outorgadas
Período de Carência para o Exercício (Vesting)
Preço de Exercício Inicial
Beneficiários (colaboradores)

29/09/2017
2.758.040
(c)
1,00
2

Plano E

Triple Play

Data da Outorga
Quantidade de opções Outorgadas
Período de Carência para o Exercício (Vesting)
Preço de Exercício Inicial
Beneficiários (colaboradores)

29/09/2017
2.758.040
(c)
1,00
2
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Plano F

Triple Play

Data da Outorga
Quantidade de opções Outorgadas
Período de Carência para o Exercício (Vesting)
Preço de Exercício Inicial
Beneficiários (colaboradores)

29/09/2017
2.758.040
(c)
1,00
2

Com relação aos preços de exercício:
x

Plano A: o valor de R$1,00 (um real), corrigido pela variação do Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo, medido mensalmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(“IPCA/IBGE”), apurado pro rata dia entre 6 de março de 2015 e a data do exercício das Opções
pelo Participante.

x

Plano B: o valor de R$1,00 (um real), corrigido pela variação do IPCA/IBGE, apurado pro rata
dia entre 6 de março de 2015 e a data do exercício das Opções pelo Participante, acrescida de
7% ao ano.

x

Plano C: o valor de R$1,00, corrigido pela variação do IPCA/IBGE, apurado pro rata dia entre
6 de março de 2015 e a data do exercício das Opções pelo Participante, acrescida de 12% ao
ano.

x

Plano D: o valor de R$1,00, corrigido pela variação cambial, apurada conforme a média das
taxas de câmbio (i.e., de compra e venda) de dólares norte-americanos em moeda corrente
nacional publicadas pelo Banco Central do Brasil (“Taxa Média”), pro rata dia entre 6 de março
de 2015 e a data do exercício das Opções pelo Participante.

x

Plano E: O valor de R$1,00, corrigido pela variação cambial, apurada conforme a Taxa Média,
pro rata dia entre 6 de março de 2015 e a data do exercício das Opções pelo Participante,
acrescida de 7% ao ano.

x

Plano F: O valor de R$1,00, corrigido pela variação cambial, apurada conforme a Taxa Média,
pro rata dia entre 6 de março de 2015 e a data do exercício das Opções pelo Participante,
acrescida de 12% ao ano.
O valor de mercado de cada opção de ação é estimado na data da outorga, usando o modelo
“Black-Scholes” de precificação de ações, o qual usa as seguintes premissas básicas: o preço na
outorga, o preço de exercício, o prazo de carência, a volatilidade do preço das ações, o
percentual de dividendos distribuídos e a taxa livre de risco.
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Condições de exercício
Somente poderão ser exercidas se as seguintes condições forem atendidas, de forma cumulativa:
x

Obtenção da anuência prévia da ANATEL para o exercício da respectiva opção adiquirida pela
participante, caso assim exigido pela regulamentação em vigor;

x

adesão, pelo participante, ao Acordo de acionistas do Grupo, na qualidade de acionista
minoritário.
Uma vez atingidas as condições para aquisição do direito e as condições de exercício de uma
Opção, referida Opção poderá ser exercida pelo participante a qualquer momento, observando o
período de decadência de 90 (noventa) dias contados a partir da data em que se verificar o
cumprimento das condições de exercício.

c.

Prazo de carência

Percentual de Opções que adquirem direito condicionado de exercício
Prazos de carência das opções
Imediato
31/12/2017
31/12/2018
31/12/2019

Plano A

Plano B

Plano C

Plano D

Plano E

Plano F

40%
20%
20%
20%

40%
20%
20%
20%

40%
20%
20%
20%

40%
20%
20%
20%

40%
20%
20%
20%

40%
20%
20%
20%

Principais premissas
Plano A
29/09/2017

Data de outorga
Rendimento dos dividendos (%)
Volatilidade esperada (%)*
Taxa de juros de risco livre (%)
Tempo de vida esperada das opções de ações (anos)
Valor das ações na data da outorga
Strike projetado
Valor justo da opção

0,45%
26,32%
7,75%
3,04
2,06
1,16
0,91
Plano B

Data de outorga

29/09/2017

Rendimento dos dividendos (%)
Volatilidade esperada (%)*
Taxa de juros de risco livre (%)
Tempo de vida esperada das opções de ações (anos)
Valor das ações na data da outorga
Strike projetado
Valor justo da opção

0,45%
26,32%
7,75%
3,04
2,06
1,18
0,89
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Plano C
Data de outorga

29/09/2017

Rendimento dos dividendos (%)
Volatilidade esperada (%)*
Taxa de juros de risco livre (%)
Tempo de vida esperada das opções de ações (anos)
Valor das ações na data da outorga
Strike projetado
Valor justo da opção

0,45%
26,32%
7,75%
3,04
2,06
1,20
0,93
Plano D

Data de outorga

29/09/2017

Rendimento dos dividendos (%)
Volatilidade esperada (%)*
Taxa de juros de risco livre (%)
Tempo de vida esperada das opções de ações (anos)
Valor das ações na data da outorga
Strike projetado
Valor justo da opção

0,45%
26,32%
7,75%
3,04
2,06
1,05
1,02
Plano E

Data de outorga

29/09/2017

Rendimento dos dividendos (%)
Volatilidade esperada (%)*
Taxa de juros de risco livre (%)
Tempo de vida esperada das opções de ações (anos)
Valor das ações na data da outorga
Strike projetado
Valor justo da opção

0,45%
26,32%
7,75%
3,04
2,06
1,07
1,00
Plano F

Data de outorga

29/09/2017

Rendimento dos dividendos (%)
Volatilidade esperada (%)*
Taxa de juros de risco livre (%)
Tempo de vida esperada das opções de ações (anos)
Valor das ações na data da outorga
Strike projetado
Valor justo da opção
(*)

0,45%
26,32%
7,75%
3,04
2,06
1,08
0,99

A volatilidade e o rendimento dos dividendos foram extraídos a partir da média do segmento do Grupo na
Bloomberg.

Aprovação dos planos
Os planos foram aprovados por meio de Ata de Reunião do Comitê de Investimento, assinada
no dia 28 de setembro de 2017 e que aprovou os termos e condições dos Contratos de Opção
celebrados entre o Fundo e cada participante, e autorizou a ALAOF do Brasil Administradora de
Valores Mobiliários e Consultoria Ltda. (gestora do Fundo) a celebrar, em nome do Fundo,
todos os Contratos de Opção e todos os documentos relacionados ou decorrentes de referidos
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documentos. O total de opções outorgadas por todos os planos nesta data foram de 21.398.861
opções, com preço de exercício unitário no valor de R$1,00, corrigido pela variação cambial,
apurada conforme a média das taxas de câmbio de dólares norte-americanos em moeda corrente
nacional publicadas pelo Banco Central do Brasil (“Taxa Média”), pro rata dia entre 6 de março
de 2015 e a data do exercício das Opções pelo Participante. O valor de preço de exercício para
cada plano está descrito acima na seção “Características dos planos”.

Despesa do Plano de Opções
Os montantes das amortizações registradas como despesa, nas demonstrações financeiras, em
contrapartida ao patrimônio líquido do Grupo, desde a data da outorga até 31 de dezembro de
2018, estão descritos a seguir:
Despesas Acumuladas
Preço de Exercício no
29 de setembro de 2017
Planos
A-F

Despesas Acumuladas

Data da Outorga

31/12/2018
(Individual)

31/12/2017
(Individual)

31/122018
(Consolidado)

31/12/2017
(Consolidado)

09/29/2017

20.127

13.460

23.089

13.460

1.00

Movimentação consolidada dos planos

Triple Play

Quantidade de opções Outorgadas – 01/01/2017
Movimento 2017
Outorgadas
Exercidas, Canceladas ou prescritas
Quantidade de Opções em 31/12/2017

21.398.861
21.398.861

Quantidade de opções Outorgadas – 01/01/2018
Movimento 2018
Outorgadas
Exercidas, Canceladas ou prescritas
Quantidade de Opções Final em 31/12/2018

d.

21.398.861
21.398.861

Lucro básico diluído por ação
O resultado básico e diluído por ação foi calculado mediante a divisão do lucro atribuível aos
acionistas do Grupo pela quantidade média das ações ordinárias e preferenciais em circulação
no exercício. O Grupo não detém ações potenciais diluíveis em circulação que poderiam resultar
na diluição do lucro por ação.
2018

2017

Lucro líquido (prejuízo) atribuído aos acionistas detentores de ações:
Ordinárias

15.437
290.292

(8.027)
264.290

Total de ações ordinárias (em milhares)

290.292

264.290

0,053

(0,03033)

Resultado básico diluído por ação
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a.

Instrumentos financeiros
Classificação contábil e valores justos
A tabela a seguir apresenta os valores contábeis e os valores justos dos ativos e passivos
financeiros, incluindo os seus níveis na hierarquia do valor justo. Não inclui informações sobre
o valor justo dos ativos e passivos financeiros não mensurados ao valor justo, se o valor contábil
é uma aproximação razoável do valor justo.
A Companhia e controladas avaliaram seus ativos e passivos financeiros em relação aos valores
de mercado, por meio de informações disponíveis e metodologias de avaliação apropriadas.
Entretanto, tanto as interpretações dos dados de mercado quanto a seleção de métodos de
avaliação requerem considerável julgamento e razoáveis estimativas para se produzir o valor de
realização mais adequado. Como consequência, as estimativas apresentadas não indicam,
necessariamente, os montantes que poderão ser realizados no mercado corrente. O uso de
diferentes hipóteses de mercado e/ou metodologias pode ter um efeito relevante nos valores de
realização estimados. Em 31 de dezembro de 2018, o Grupo ou controladas não identificaram
variações no valor recuperável de seus instrumentos financeiros.
Os quadros a seguir apresentam a composição dos ativos e passivos financeiros em 31 de
dezembro de 2018 mensuração do valor justo
2018

Ativo
Caixa e equivalentes de caixa
Aplicações financeiras
Contas a receber de clientes
Outros créditos

Passivo
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Contraprestação contingente
Obrigações com aquisição de controladas

2017

Hierarquia
de valor justo

Valor
contábil

Valor
justo

Custo
amortizado

Empréstimos
e recebíveis

Valor
contábil

Valor
justo

2
-

7.273
40.258
23.147
4.524

7.273
40.258
23.147
4.524

7.273
23.147
4.524

18.257
2.097

24.080
34.706
18.257
2.097

24.080
34.706
18.257
2.097

75.202

75.202

34.944

20.354

79.140

79.140

31.157
128.847
22.000
106.390

31.157
137.792
22.000
106.390

31.157
106.390

20.546
79.643
-

20.546
79.643
34.665

20.546
79.643
34.665

297,346

288,394

137.547

159,554

100,189

134,854

2
2
-

Os seguintes métodos e premissas foram adotados na determinação do valor justo:
x

Caixa e equivalentes de caixa e aplicações financeiras vinculadas - São definidas como ativos
mensurados ao valor justo através do resultado, sendo que o valor justo poderia ser considerado
como “semelhante” ao valor contábil, uma vez que o risco de crédito das contrapartes
(instituições financeiras de primeira linha) não produziriam diferenças significativas entre
ambos.

x

Contas a receber, outros créditos, fornecedores e outras obrigações – São ativos e passivos
reconhecidos inicialmente pelo seu valor justo acrescido de quaisquer custos atribuíveis, após o
reconhecimento inicial são mantidos pelo custo amortizado. Os valores justos desses ativos e
passivos financeiros são próximos dos saldos contábeis, dado o curto prazo para liquidação das
operações.
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x

b.

Empréstimos e financiamentos - após reconhecimento inicial, empréstimos e financiamentos
sujeitos a juros são mensurados subsequentemente pelo custo amortizado, utilizando o método
da taxa de juros efetivos. Ganhos e perdas são reconhecidos na demonstração dos resultados no
momento da baixa dos passivos, bem como durante o processo de amortização pelo método da
taxa de juros efetivos.

Gerencimento de capital
O objetivo do gerenciamento de capital do Grupo é assegurar que se mantenha um crédito forte
perante as instituições financeiras e uma boa relação de capital, a fim de suportar os negócios do
Grupo e maximizar o valor aos acionistas.
O Grupo administra sua estrutura de capital fazendo ajustes e adequando às condições
econômicas atuais. Com esse objetivo, o Grupo pode efetuar captação de novos empréstimos,
investimentos em aquisilções de empresas e expansão da sua área de atuação.
Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2018, não houve mudança nos objetivos, políticas
ou processos de estrutura de capital.
O Grupo inclui na estrutura de dívida líquida os saldos de: empréstimos e financiamentos,
deduzidos de caixa e equivalentes de caixa e aplicações financeiras.
Os índices de endividamento líquido consolidado sobre o patrimônio líquido do Grupo são
compostos das seguintes formas:
Consolidado
2018
Saldo
contábil

Valor
justo

Saldo
contábil

Valor
justo

7.273
40.258
(128.847)

7.273
40.258
(137.792)

24.080
34.706
(79.643)

24.080
34.706
(79.643)

Endividamento líquido

(81.316)

(90.261)

(20.857)

(20.857)

Patrimônio líquido

288.992

288.992

268.420

268.420

Indice de individamento líquido

28,14%

31,23%

7,77%

7,77%

Ativo
Caixa e equivalentes de caixa
Aplicações financeiras
Empréstimos e financiamentos

c.

2017

Gerenciamento dos riscos financeiros
O Grupo possui exposição para os seguintes riscos resultantes de instrumentos financeiros:

x

Risco de crédito;

x

Risco de liquidez; e

x

Risco de mercado.
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(i)

Estrutura de gerenciamento de risco
A Administração do Grupo tem a responsabilidade sobre o estabelecimento e supervisão da
estrutura de gerenciamento de risco do Grupo. É responsável pelo desenvolvimento e
acompanhamento das políticas de gerenciamento de risco do Grupo.
As políticas de gerenciamento de risco do Grupo são estabelecidas para identificar e analisar os
riscos aos quais o Grupo está exposto, para definir limites de riscos e controles apropriados, e
para monitorar os riscos e a aderência aos limites definidos. As políticas de gerenciamento de
risco e os sistemas são revisados regularmente para refletir mudanças nas condições de mercado
e nas atividades do Grupo. O Grupo através de suas normas e procedimentos de treinamento e
gerenciamento, busca manter um ambiente de disciplina e controle no qual todos os
funcionários tenham consciência de suas atribuições e obrigações.

(ii)

Risco de crédito
Risco de crédito é o risco de o Grupo incorrer em perdas financeiras caso um cliente ou uma
contraparte em um instrumento financeiro falhe em cumprir com suas obrigações contratuais.
Esse risco é principalmente proveniente das contas a receber de clientes e de instrumentos
financeiros do Grupo.
O valor contábil dos ativos financeiros representa a exposição máxima do crédito.

Contas a receber e outros recebíveis
Risco de crédito para o Grupo é considerado como moderado pela Administração,
principalmente para as duas maiores investidas, Cabo Serviços de Telecomunicações Ltda. e
Videomar Rede Nordeste S.A. A maior parte das contas a receber do Grupo é relacionada a
prestação de serviços. Além disso, para reduzir o risco de pagar os custos sem o recebimento, o
Grupo adota a prática do cancelamento dos planos em atraso, conforme regulamentado.
Em 31 de dezembro de 2018, a exposição máxima ao risco de crédito para ‘Contas a receber de
clientes’ por região geográfica era:
Consolidado
Em milhares de Reais

2018

2017

Ceará
Rio Grando do Norte
Minas Gerais
São Paulo

28.104
7.035
1.035
5.003

24.269
7.817
-

Total

41.177

32.086

O Grupo estabelece uma provisão para redução ao valor recuperável que consiste na utilização
de fatores relacionados às perdas observadas em séries temporais recentes, ajustando as taxas
históricas de perdas de modo a refletir as condições atuais e previsões razoáveis e suportáveis
das condições econômicas futuras em relação a contas a receber e outras contas a receber.
A Administração estabeleceu uma política de análise cadastral dos novo cliente, analisando
individualmente quanto à sua condição financeira e histórico financeiro com o Grupo.
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A conta de provisões relacionadas a contas a receber é utilizada para registrar perdas por
redução no valor recuperável, a menos que o Grupo avalie não ser possível recuperar o
montante devido; nesta ocasião, os montantes são considerados irrecuperáveis e são registradas
contra o ativo financeiro diretamente.
As perdas por redução ao valor recuperável sobre os ativos financeiros foram as seguintes:

Perda por redução ao valor recuperável (reversão) de contas a receber

2018

2017

6.287

2.054

Caixa e equivalentes de caixa
O Grupo detinha ‘Caixa e equivalentes de caixa’ de R$ 7.273 mil em 31 de dezembro de 2018
(2017: R$ 24.080 mil). O ‘Caixa e equivalentes de caixa são mantidos com bancos e instituições
financeiras de primeira linha.

Aplicações financeiras
A Administração do Grupo detinha Aplicações Financeira de R$ 40.258 em 31 de dezembro de
2018 (R$ 34.706 em 2017), ao qual são mantidos com bancos e instituições financeiras de
primeira linha.
Apresentamos os ratings publicados pelas agências Moody’s e S&P para as principais
instituições financeiras com as quais a Empresa manteve operações em aberto em 31 de
dezembro de 2018.
Ratings de longo prazo por contraparte
Banco do Santander
Banco do Nordeste
Banco do Brasil
Bancdo do Bradesco
Banco Itaú

(iii)

Moody's

S&P

Ba1
Ba2
Ba2
Ba2
A1

BBBBBB
AAA
AAA

Risco de liquidez
Risco de liquidez é o risco de que o Grupo irá encontrar dificuldades em cumprir as obrigações
associadas com seus passivos financeiros que são liquidados com pagamentos em caixa ou com
outro ativo financeiro. A abordagem do Grupo na Administração da liquidez é de garantir, na
medida do possível, que sempre terá liquidez suficiente para cumprir com suas obrigações no
vencimento, tanto em condições normais como de estresse, sem causar perdas inaceitáveis ou
risco de prejudicar a reputação do Grupo.
O gerenciamento de fluxo de caixa e liquidez do Grupo é monitorado diariamente pela
administração financeira, de modo a garantir que a geração operacional de caixa e a captação de
recursos anterior, conforme necessário, sejam suficientes para manter o cronograma de
pagamento, não gerando riscos de liquidez.

Exposição ao risco de liquidez
Os vencimentos contratuais de passivos financeiros na data da demonstração financeira, são
brutos e não-descontados, e incluem pagamentos de juros contratuais, a data de vencimento
destes empréstimos estão detalhados na nota explicativa 21.
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Conforme divulgado nas notas explicativas 20, o Grupo tem um empréstimo bancário com
garantia que contém uma cláusula contratual restritiva (covenant). O não cumprimento futuro
desta cláusula contratual restritiva pode exigir que o Grupo pague o empréstimo antes da data
indicada na tabela acima.
O gerenciamento da liquidez e do fluxo de caixa do Grupo é efetuado diariamente por sua área
de gestão financeira, de modo a garantir que a geração operacional de caixa e a captação prévia
de recursos, quando necessária, sejam suficientes para a manutenção do seu cronograma de
compromissos, não gerando riscos de liquidez.
O Grupo mantém como estratégia para liquidação de seus passivos de curto prazo, a
manutenção da geração do fluxo de caixa operacional que se apresenta positiva, e para os
compromissos de investimentos e expansão, o Grupo utiliza como estratégia a captação de
financiamentos, e para isso mantém bons relacionamentos com instituições financeiras e acesso
a linhas de créditos adicionais.
A seguir, apresentamos um sumário do perfil de vencimento dos passivos financeiros
consolidados, que incluem os valores de principal e juros futuros até a data dos vencimentos.
Para os passivos de taxa fixa, os juros foram calculados com base nos índices estabelecidos em
cada contrato. Para os passivos de taxa variável, os juros foram calculados com base na previsão
de mercado para cada período.
Em 31/12/2018
Fornecedores e outras contas a pagar
Empréstimos e financiamentos
Provisões e obrigações trabalhistas
Obrigações tributárias
Obrigações com aquisação de investidas
Outras obrigações

(iv)

2019

2020

2021

>2021

Total

31.157
28.147
8.002
18.425
49.369
3.332

50.677
6.213

24.100
9.405

25.923
28.372

31.157
128.847
8.002
18.425
93.359
3.332

138.432

56.890

33.505

54.295

283.122

Risco de mercado
Os riscos de mercado estão relacionados, principalmente com taxas de câmbio, de juros e outras
taxas que possam influenciar os valores dos seus passivos financeiros.

Risco cambial
O Grupo está exposto ao risco cambial decorrente de diferenças entre as moedas nas quais são
realizadas as operações de aquisições do direito de transmissão de operadoras estrangeiras, e as
respectivas moedas funcionais das entidades do Grupo. O Grupo não possui instrumentos
financeiros derivativos para cobertura dos riscos associados a variação cambial de seus passivos.
O Grupo não possui ativos financeiros expostos a variação cambial.
A Administração realizou uma análise de sensibilidade para cada uma das operações com
instrumentos financeiros, e foi avaliada considerando um cenário de realização provável e dois
cenários que possam gerar resultados adversos para o Grupo.
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No cenário provável foi considerada a premissa de se manter, nas datas de vencimento de cada
uma das operações, o que o mercado vem sinalizando através das curvas de mercado (moedas e
juros) da B3, assim como dados disponíveis no IBGE, Banco Central, FGV, entre outras. Desta
maneira, no cenário provável, não há impacto sobre o valor justo dos instrumentos financeiros
derivativos já apresentados anteriormente. Para os cenários II e III, considerou-se, conforme
instrução da CVM, uma deterioração de 25% e 50%, respectivamente, nas variáveis de risco.
Como o Grupo possui somente instrumentos financeiros não derivativos de passivos em moeda
estrangeiros, para estas operações, o Grupo divulga a seguir a exposição líquida consolidada em
cada um dos três cenários mencionados em 31 de dezembro de 2018.
Consolidado
Operação

Fator de risco

Fornecedores em USD

Dívida (risco de valorização do
USD)

Exposição de cada cenário
Efeito líquido na variação do valor justo atual

Cenário
Provável

Cenário
(-25%)

Cenário
(-50%)

7.546

10.060

12.072

7.546

10.060

12.072

-

2.514

4.526

Risco de taxa de juros
Este risco é oriundo da possibilidade do Grupo vir a incorrer em perdas caso ocorra um
movimento desfavorável nas taxas de juros, que possam afetar negativamente as despesas
financeiras decorrentes dos empréstimos tomados referenciados ao CDI.
Na ocasião de um movimento desfavorável nesses taxas de juros, há a possibilidade do Grupo
vir a incorrer em perdas que possam afetar negativamente o resultado financeiro decorrentes dos
instrumentos financeiros referenciados ao Certificado de Depósito Interbancário (CDI).
A dívida com International Finance Corporation (IFC), contraída em março de 2018, tem como
indexador o CDI, trimestralmente, pelo Conselho Monetário Nacional. No segundo, terceiro e
quarto trimestre de 2018, o CDI era de 6,42%.
Análise de sensibilidade para instrumentos com taxa de juros pós-fixada
O Grupo contabiliza seu ativos e passivo financeiro com taxa de juros pós-fixado pelo custo
amortizado per meio do resultado. A seguir a análise de sensibilidade considerando uma
deterioração de 25% e 50%, respectivamente, nas variáveis de risco.
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Em 31 de dezembro de 2018, o Grupo possui a seguinte sensibilidade de seus ativos financeiros
com base na variação da taxa básica de juros da economia.
Descrição

Saldos em
31/12/2018

Ativos finaceiros
Aplicações financeiras

a.

Cenário
Provável

Cenário
(+ 25%)

Cenário
(+ 50%)

40.258

Variação do CDI (6,42%)

40.258

50.323

60.387

(128.847)

Variação do CDI (6,42%)

(128.847)

(161.059)

(193.271)

Ativos - Passivos

(88.589)

(110.736)

(132.884)

Exposição líquida

-

(22.147)

(44.295)

Passivos financeiros
Empréstimos e financiamentos

28

Risco

Imposto de renda e contribuição social
Valores reconhecidos no resultado do exercício
Consolidado
Despesa corrente de imposto de renda e contribuição social
Imposto de renda
Contribuição social sobre lucro líquido
Imposto de renda e contribuição social diferidos

b.

2018

2017

(847)
(307)
1.594

(5.753)
(2.637)
6.086

440

(2.304)

Reconciliação da taxa efetiva
Consolidado
2018

2017

15.027

(5.712)

5.109

(1.942)

30

(5.002)
289
10

5.139

(6.645)

Prejuízos sem reconhecimento de ativo fiscal diferido
Outros

(3.825)
(1.093)

15.035
-

Imposto de renda e contribuição social Lucro Real

221

8.390

Imposto de renda e contribuição Lucro Presumido

933

-

(1.594)

(6.086)

(440)

2.304

3%

40%

Resultado antes do imposto de renda e contribuição social
Taxa nominal de imposto de renda e contribuição social

34%

Adições e exclusões permanentes
Incentivos fiscais
Outras adições
Despesas indedutiveis

Imposto de renda e contribuição social Diferido
Total imposto de renda e contribuição social
Taxa efetiva
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O Grupo não reconhece ativos fiscais diferidos sobre prejuízos fiscais acumulados em 2018 e
2017, nos montantes de R$ 66.890 e R$ 22.670, respectivamente.
De acordo com a legislação tributária brasileira, os prejuízos fiscais e base negativa de
contribuição social não expiram, no entanto, seu uso é limitado a até 30% da receita tributável
anual e não se beneficiam de nenhuma correção monetária de juros.

c.

29

Imposto de renda e contribuição social diferido
Saldo em
31/12/2016

Reconhecido
no resultado

Saldo em
31/12/2017

Reconhecido
no resultado

Saldo em
31/12/2018

Ativo (passivo) diferido
IR e CS sobre diferenças temporarias
Provisão para perdas sobre creditos
Provisão para riscos fiscais, civeis e trabalhistas
Carteira de Clientes
Ágios
Provisões dedutiveis

(51)
(18.241)
-

84
18
6.841
(969)
112

33
18
(11.400)
(969)
112

(355)
6.841
(4.984)
92

(322)
18
(4.559)
(5.953)
204

Total do ativo (passivo) liquido

(18.292)

6.086

(12.206)

1.594

(10.612)

Ativo fiscal diferido
Passivo fiscal diferido

(18.292)

112
(12.318)

204
(10.816)

Ativo (passivo) fiscal diferido líquido (Nota 21)

(18.292)

(12.206)

(10.612)

Segmentos operacionais
Segmentos operacionais são definidos como componentes de um empreendimento para os quais
informações financeiras separadas estão disponíveis e são avaliadas de forma regular pelo
principal tomador de decisões operacionais na definição sobre como alocar recursos para um
segmento individual e na avaliação do desempenho do segmento. Tendo em vista que: (i) todas
as decisões dos administradores e gestores são tomadas com base em relatórios consolidados;
(ii) a missão do Grupo e suas controladas é prover seus clientes de serviços de telecomunicações
com qualidade; e (iii) todas as decisões relativas a planejamento estratégico, financeiro,
compras, investimentos e aplicação de recursos são efetuadas em bases consolidadas, a
conclusão da Administração é de que o Grupo e suas controladas operam em um único
segmento operacional de prestação de serviços de telecomunicações.

30

Receita operacional
Consolidado

(*)

2018

2017

Receita bruta de serviços de video
Receita bruta de serviços de dados
Receita bruta de serviços voz STFC
Receita bruta de serviços voz SCM
Receita outros serviços

109.512
197.279
16.043
1.635
7.411

119.883
161.032
17.406
2.566
2.641

Receita Bruta

331.880

303.528

Receita de serviços a faturar
(-) Impostos sobre serviços
(-) Outras deduções

35
(62.442)
(1.433)

42
(56.339)
(1.453)

Receita operacional líquida

268.040

245.778

STFC - Serviço Telefônico Fixo Comutado e SCM- Serviço de Comunicação de Multimídia
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Custos das mercadorias vendidas e dos serviços prestados
Consolidado

Cutos com serviços de terceiros (i)
Custos com pessoal
Depreciação e amortização

(i)

32

2018

2017

(81.814)
(21.113)
(58.897)

(85.843)
(19.914)
(38.044)

(161.824)

(143.801)

Inclui custos com interconexão e uso de redes, compra de conteúdo de TV, matérias e serviços de telefonia, custos
com conexões, serviços de manutenção da planta, alugueis de postes, intalações, energia elétrica e outros.

Despesas comerciais
Consolidado

Despesas com pessoal e comercial
Propaganda e publicidade

Créditos incobráveis
Provisão para perdas com créditos

33

2018

2017

(2.550)
(4.490)

(2.615)
(2.859)

(7.040)

(5.474)

(2.121)
(4.166)

(4.408)
(2.021)

(6.287)

(6.429)

Despesas gerais e administrativas
Controladora

Despesa com pessoal administrativo
Despesas com amortização e
depreciação
Consultoria e assessoria
Plano de opções - pagamento
baseado em ações
Pró-labore e bônus
Aluguéis e arrendamentos
Manutenção e reparo
Energia elétrica
Despesas com aquisição de
controladas
Outras despesas gerais

Consolidado

2018

2017

2018

2017

(458)

(35)

(37.977)

(34.458)

(756)
(95)

(33)

(2.932)
(3.326)

(16.522)
(9.494)

(5.135)
(3.324)
-

(13.496)
(3.404)
-

(5.135)
(3.504)
(3.778)
(2.074)
(2.592)

(13.496)
(3.404)
(3.422)
(745)
(1.981)

(14)

(31)

(4.181)
(5.483)

(5.736)

(9.782)

(16.999)

(70.982)

(89.258)
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Outras receitas e despesas operacionais líquidas
Consolidado
Outras receitas operacionais
Recuperação de ECAD (ii)
Subvenções para investimentos
Outras receitas

Outras despesas operacionais
Ressarcimento a assinantes
Outras despesas
Perdas de estoque

(ii)

35

2018

2017

170
435

5.002
8.691

605

13.692

(23)
(581)
(111)

(19)
(7.201)
-

(715)

(7.220)

(110)

6.472

Corresponde ao valor recuperado do ECAD conforme nota explicativa nº 22.

Resultado financeiro líquido
Controladora
Receitas financeiras
Juros ativos
Descontos obtidos
Juros de aplicação financeira
Variação cambial positiva
Outras receitas financeiras

Consolidado

2018

2017

2018

2017

606
-

48
-

2.978
287
7.055
636
432

2701
253
488
289
-

606

48

11.388

3.731

Controladora
Despesas financeiras
Multa de mora
Variação cambial passiva
Juros sobre empréstimos
Juros sobre aquisição de controlada
Custo de empréstimos
Despesas bancárias
Juros passivos
Despesas contrato de fiança
Outras despesas financeiras

2018
(676)
(1)
(677)

Resultado financeiro líquido

(71)
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Consolidado
2017
(16)
(1)
-

2018
(65)
(2.457)
(11.685)
(1.335)
(311)
(745)
(179)
(385)
(996)

2017
(28)
(307)
(12.586)
(748)
(1.666)
(314)
(1.122)

(17)

(18.158)

(16.731)

31

(6.770)

(13.000)

Triple Play Brasil Participações S.A.
Demonstrações financeiras em
31 de dezembro de 2018

36
a.

Partes relacionadas
Controladora e controladora final
São consideradas partes relacionadas as empresas investidas, Cabo Serviços de
Telecomunicações Ltda., Videomar Rede Nordeste S.A., A2 Agentes Autorizados Ltda., Tecnet
Provedor de Acesso as Redes de Comunicação Ltda., Direta Comunicações Ltda, Direta Central
de Alarmes e Comercio Ltda, Direta Processamentos de Dados Ltda, Alegra Telecomunicações
do Brasil Ltda, Conexão Serviços de Comunicação Multimidia Ltda, Conexão Serviços de
Valor Adicionado Ltda e Conexão Telecomunicações e Internet Ltda. A Controladora final é
ALAOF Brasil Mídia Holdings FIP.

b.

Operações com pessoal-chave da Administração
O montante de remuneração (consolidado) pago pelo Grupo aos seus Diretores Estatutários para
os exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 foi de 3.504 (R$ 2.465 em pró-labore e
R$ 1.039 em bônus) e R$ 3.404 (R$ 2.363 em pró-labore e R$ 1.041 em bônus),
respectivamente. Estes montantes foram contabilizados como despesas de pessoal no Grupo de
Despesas Gerais e Administrativas.
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017, nossos Diretores não receberam
quaisquer benefícios de pensão, aposentadoria ou similares.

c.

Outras transações com partes relacionadas
Passivo não circulante (Controladora)

2018

2017

Cabo Serviços de Telecomunicações Ltda.

3.278

3.278

Total

3.278

3.278

Todos as transações entre partes relacionadas são de natureza de mútuos e seguem as mesmas
condições de mercado caso fossem realizadas com outras empresas que não partes relacionadas.
Os saldos entre as partes são atualizados monetariamente e possuem vencimento em 03 de
junho de 2021.
Nenhuma despesa ou receita foi reconhecida no ano ou no ano anterior para dívidas incobráveis
ou de recuperação duvidosa em relação aos valores devidos por partes relacionadas. Não
existem outros saldos nem transações não divulgadas com partes relacionadas.
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a.

Informações adicionais aos fluxos de caixa
Reconciliação das atividades de financiamento dos fluxos de caixa
Fluxos de caixa das
atividades de
financiamentos

Empréstimos e financiamentos
Custos de financiamentos
Aquisção de controlada

Fluxos de
caixa das
atividades
operacionais

b.

Atividades de financiamento que não
envolvem caixa e equivalentes de caixa

Saldo em
31/12/2017

Captação

Liquidações

Liquidações

Liquidações

Encargos
financeiros
e
atualizações
monetárias

79.643
34.665

121.883
-

(62.085)
(4.715)
-

(16.686)
(8)

(61.193)

10.496
310
1.709

153.217

133.251
(4.405)
128.390

114.308

121.883

(66.800)

(16.694)

(61.193)

12.515

153.217

257.236

Fluxos de caixa das
atividades de
financiamentos

Empréstimos e financiamentos
Aquisção de controlada

Fluxos de
caixa das
atividades de
investimento

Fluxos de caixa
das atividades
operacionais

Aquisição
por
combinação
de negócios

Saldo em
31/12/2018

Atividades de financiamento que não
envolvem caixa e equivalentes de caixa

Liquidações

Encargos financeiros
e atualizações
monetárias

Saldo em
31/12/2017

(8.892)
-

(14.407)
-

12.586
3.182

79.643
34.665

(8.892)

(14.407)

15.768

114.308

Saldo em
31/12/2016

Captação

Liquidações

89.748
31.483

608
-

121.231

608

Principais transações que não envolvem caixa e equivalentes de Caixa
As principais transações que não envolvem caixa do Grupo referem-se à aquisição de ativos por
meio de arrendamentos e incorporações, conforme apresentado a seguir:
Consolidado

38

2018

2017

Rendimento de aplicação financeira - Escrow
Ágio nas aquisições de empresas

366
153.217

3,182
-

Total

153.583

3,182

Cobertura de seguros
Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, a cobertura de seguros contra riscos operacionais era
composta por R$ 56.688 mil para danos materiais e R$ 22.445 mil para lucros cessantes.
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Eventos Subsequentes

(i)

Covid 19 e seus impactos
Em março de 2020 o novo coronavirus foi declarado pela Organização Mundial da Saúde como
uma pandemia. Evento que causou interrupções nas atividades econômicas, regionais e / ou
globais, devido a bloqueios e lockdown realizados pelos governos a fim de conter a transmissão
do virus.
Essa crise aumentou significativamente as incertezas no ambiente macroeconômico e
inevitavelmente levará a uma recessão global, conforme publicado em 12 de abril no Relatório
do Banco Mundial “A economia na época do COVID-19”. No Brasil, espera-se uma contração
de 5% no PIB em 2020, causada principalmente pela fraca demanda externa, queda nos preços
do petróleo e queda abrupta da atividade econômica para conter o vírus. Cenário que pode trazer
a redução do número de assinantes que usam nossos produtos e afetar adversamente nossas
operações e resultados financeiros.
A extensão em que o coronavírus afeta nossos resultados e operações financeiras dependerá de
desenvolvimento futuro que são incertos e não podem ser previstos, incluindo novas
informações que possam surgir sobre a gravidade do coronavirus e as ações para conter o
coronavirus ou tratar seus impactos no Brasil, entre outros.
Tais eventos podem causar interrupções nas atividades econômicas regionais e/ou globais, que
poderia reduzir o número de assinantes que usam nossos produtos e afetar adversamente nossas
operações e resultados financeiros.
Entretanto, é possível afirmar que a maior parte do faturamento do Grupo deriva-se de serviços
de dados e banda larga, produto que houve um crescimento da demanda devido a manutenção
dos usuários em suas residências e aumento da necessidade crescente de melhores conexões à
internet.
Portanto, não é possível estimar a extensão dos possíveis impactos em nossas demonstrações
financeiras. Estamos continuamente monitorando a situações muito atentamente e avaliando
ativamente as implicações para nossos negócios e tomando medidas para mitigar possíveis
riscos potenciais.

(ii)

Captação de empréstimos
Em 20 de junho de 2019 o Grupo assinou um financiamento com a instituição IDB - InterAmerican Development Bank no valor de R$ 120.000, por uma taxa de juros de CDI + 3,75%
a.a, com carência de pagamento de principal de 2 anos a partir da data do contrato e amortização
será realizada em 60 parcelas, a vencer após o período de carência.
As garantias dadas para a instituição são:

x

Penhor do 100% das ações da investida Videomar (Multiplay) e penhor do 100% das cotas das
investidas Cabo Serviços, Direta Central de Alarmes e Comercio Ltda, Direta Comunicações
Ltda, Direta Processamento de Dados Ltda, Alegra Telecomunicações do Brasil Ltda, Conexão
Serviços de Comunicação Multimidia Ltda., Conexão Serviços de Valor Adicionado Ltda,
Conexão Telecomunicações e Internet Ltda;
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x

Cessão de direitos creditórios;

x

Hipoteca sobre o imóvel da Cabo Serviços por um valor de R$ 4.600;

x

Penhor de bens e Equipamentos das investidas Cabo, Videomar e Tecnet pelo valor de R$
18.205.
Durante o exercício de 2019 houve uma liberação de um total de R$ 40.000 para a subsidiária
Videomar Rede Nordeste S.A , e os demais desembolsos estão atrelados ao cumprimento de
cláusulas contratuais referente a índices financeiros, onde o Grupo deve manter a relação entre
dívida bancária/EBITDA que não deverá ser superior a 2,5 e o índice de cobertura do serviço da
dívida que deverá ser maior do que 1,2

(iii)

Aquisição de ativos
Em 02 janeiro de 2020, a Tecnet Provedor de Acesso das Redes de Comunicação Ltda. assinou
um contrato de aquisição dos ativos imobilizados e a carteira de clientes da empresa Agily
Telecomunicação Ltda., empresa localizada na cidade de Caucaia-CE, provedora de serviços de
internet em banda larga. Essa aquisição é realizada em linha com a estratégia do Grupo de
expandir as operações e aumentar seu mercado no setor de telecomunicações e tem o objetivo
ou alto potencial de vender vídeos e manter sua posição estratégica no mercado.
O valor acordado foi no montante de R$ 13.000 pela aquisição de ativos e R$ 7.080 pela
aquisição da base de clientes, no valor total de R$ 20.080 que serão pagos conforme o seguinte
cronograma: pagamento de 31,50% após 30 dias de fechamento de dados, pagamento de
31,50% após 60 dias de fechamento, pagamento de 31,50% após 120 para fechamento e
pagamento de 18,50% após 180 dias em nove parcelas semestrais vencendo a primeira parcela
em 12 meses a partir da data de fechamento.
O Grupo espera gerar um operacional de caixa de R$ 5.800 e uma receita líquida de R$ 14.000
em troca dessa aquisição de ativos.

(iv)

Aquisição de controlada
Em 01 fevereiro de 2020, a Conexão Serviços de Comunicação Multimídia Ltda. assinou um
contrato de aquisição de 100% do capital votante das empresas Rosimara Bertoluci Sassi
Sampaio – EIRELI e Marcelo Sassi Sampaio – EIRELI (“Grupo Mega”) , localizada em São
João do Rio Pardo/SP, no valor de R$ 16.859.
A aquisição das empresas acima mencionadas faz parte da implementação da estratégia de
crescimento do Grupo para melhor alcançar seus usuários e expandir suas operações em outros
estados do Brasil.
O valor justo da contraprestação transferida é de R$16.859 e corresponde ao caixa pago pela
aquisição das empresas.
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O tabela abaixo demonstra o valor dos ativos adquiridos e passivos assumidos na data da
aquisição:
Caixa e equivalentes de caixa
Outros ativos
Imobilizado
Passivos assumidos

404
118
4.195
(469)

Total dos ativos líquidos adquiridos

4.248

Conforme comentado anteriormente, a operação está inserida na estratégia do Grupo de
participar ativamente do processo de consolidação do setor, desta forma, realizou, em bases
provisórias uma avaliação da alocação do valor justo dos ativos adquiridos.
Valor justo da contraprestação transferida
Valor dos ativos líquidos adquiridos
Carteira de cliente

16.859
(4.248)
(3.517)

Ágio por expectativa de rentabilidade futura

9.094

Foi efetuado um pagamento de R$ 10.115 na data do fechamento, correspondente a 60% do
valor total acordado. O valor restante de R$ 6.743, será pago em 3 parcelas iguais e anuais,
sendo a primeira vencida 12 meses após a data de fechamento. A contraprestação transferida é
feita apenas em dinheiro, sem contraprestação contingente.
Se novas informações obtidas no prazo de um ano, a partir da data da aquisição, sobre fatos e
circunstâncias existentes na data da aquisição, indicarem ajustes nos valores mencionados acima
ou qualquer provisão adicional existente na data da aquisição, a contabilização da aquisição será
revista.
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Relatório dos auditores independentes sobre as
demonstrações financeiras individuais e
consolidadas
Aos acionistas da Triple Play Brasil Participações S.A.
São Paulo – SP
Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Triple Play Brasil
Participações S.A. (Companhia), identificadas como controladora e consolidado, respectivamente,
que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2017 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
Triple Play Brasil Participações S.A. em 31 de dezembro de 2017, 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 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

KPMG Auditores Independentes, uma sociedade simples brasileira e firmamembro da rede KPMG de firmas-membro independentes e afiliadas à KPMG
International Cooperative (“KPMG International”), uma entidade suíça.

KPMG Auditores Independentes, a Brazilian entity and a member firm of the
KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG
International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity.
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Parágrafo de ênfase – Valores correspondentes
Em 7 de junho de 2018, emitimos um relatório de auditoria sem modificação sobre o conjunto
completo das demonstrações financeiras, individuais e consolidadas da Triple Play Brasil
Participações S.A. referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2017 que estão sendo
reapresentadas. Conforme mencionado na nota explicativa 7, estas demonstrações financeiras
individuais e consolidadas foram modificadas e estão sendo reapresentadas para refletir a correção
de erros e mudanças nas divulgações descritas nessa nota. Portanto, nossa opinião considera essas
mudanças e substitui a opinião emitida anteriormente. Nossa opinião não contém ressalva
relacionada a esse assunto
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.

Principais assuntos de auditoria – Valor recuperável do ágio gerado em combinação de negócios
Veja a Nota 17 das demonstrações financeiras individuais e consolidadas
Principais assuntos de auditoria

Como auditoria endereçou esse assunto

A Companhia possui ágio pago por expectativa
de rentabilidade futura no valor de R$ 163.416
originado na aquisição de negócios.
Anualmente, a Companhia realiza o teste da
redução ao valor recuperável do ágio.

Nossos procedimentos de auditoria incluíram,
mas não se limitaram a: (i) entendimento e
avaliação do desenho dos controles internos
relacionados à mensuração do valor
recuperável do ágio; (ii) análise e determinação
da unidade geradora de caixa; (iii) avaliação,
com auxílio de nossos especialistas em
finanças corporativas das premissas
significativas, (incluindo as taxas de desconto,
o crescimento das vendas, custos e despesas,
e a perpetuidade) e metodologia utilizada pela
Companhia para o cálculo dos fluxos de caixa
futuros estimados. Também, comparamos as
premissas significativas com informações de
mercado disponíveis, e o desempenho efetivo
de previsões anteriores.

A mensuração do valor recuperável envolve
premissas para o cálculo dos fluxos de caixa
futuros estimados. Tais premissas estão
relacionado com a determinação das taxas de
descontos, projeção de inflação, percentuais de
crescimento e rentabilidade dos negócios da
Companhia para os próximos anos.
Devido às incertezas relacionadas com as
premissas e estimativa dos fluxos de caixa
futuros, em 31 de dezembro de 2017, que
possuem um risco de resultar em um ajuste
nos saldos das demonstrações financeiras
individuais e consolidadas do próximo exercício
social, consideramos esse assunto como
significativo para a nossa auditoria.

KPMG Auditores Independentes, uma sociedade simples brasileira e firmamembro da rede KPMG de firmas-membro independentes e afiliadas à KPMG
International Cooperative (“KPMG International”), uma entidade suíça.

Avaliamos também as divulgações das
demonstrações financeiras sobre o teste de
redução ao valor recuperável.
Com base nas evidências obtidas por meio dos
procedimentos acima sumarizados,
consideramos que o valor recuperável do ágio
gerado em combinação de negócios, assim
como as divulgações relacionadas, são
aceitáveis no contexto das demonstrações
financeiras individuais e consolidadas tomadas

KPMG Auditores Independentes, a Brazilian entity and a member firm of the
KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG
International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity.
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em conjunto.

Outros assuntos – Demonstrações do valor adicionado
As demonstrações, individual e consolidada, do valor adicionado (DVA) referentes ao exercício
findo em 31 de dezembro de 2017, 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.
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras individuais
e consolidadas
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações
financeiras individuais de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e das
demonstrações financeiras consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil,
e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo International
Accounting Standards Board (IASB), e pelos controles internos que ela determinou como
necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a administração é
responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando,
quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa
base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração
pretenda liquidar a Companhia e suas controladas ou cessar suas operações, ou não tenha
nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da Companhia e suas controladas são aqueles com
responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.
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

KPMG Auditores Independentes, uma sociedade simples brasileira e firmamembro da rede KPMG de firmas-membro independentes e afiliadas à KPMG
International Cooperative (“KPMG International”), uma entidade suíça.

KPMG Auditores Independentes, a Brazilian entity and a member firm of the
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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 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 os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do
alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive
as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos
trabalhos.
Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as
exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos
todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa
independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.
Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança,
determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das
demonstrações financeiras do 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.
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15
16
17

Investimentos em controladas
Imobilizado
Intangível
Total do ativo não circulante

271.826

238.531
248.590

10.059
10.059

23.236
23.236

2017
(Reapresentado)

Controladora

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Total do ativo

11
14
13

13

10
11
12

Nota

Aplicações financeiras
Depósitos judiciais
Outros créditos

Caixa e equivalentes de caixa
Aplicações financeiras
Contas a receber de clientes
Pagamentos antecipados
Estoques
Impostos a recuperar
Outros créditos
Total do ativo circulante

Ativos

(Em milhares de Reais)

-

31
31

2016

238.660

238.629
238.629

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2017 e 2016

Triple Play Brasil Participações S.A.

445.944

151.044
200.925
359.588

41
7.578
7.619

24.080
34.665
18.257
1.124
1.309
4.824
2.097
86.356

2017
(Reapresentado)

Consolidado

434.015

137.451
222.291
367.054

618
6.480
214
7.312

7.225
31.466
20.568
232
1.574
3.541
2.355
66.961

2016

26

Patrimônio líquido
Capital social
Reserva de capital
Prejuizos acumulados
Patrimônio líquido atribuível aos acionistas
controladores
Participação de não controladores
Total do patrimônio líquido

7

Total do passivo e patrimônio líquido

19
23
21
36
25

36
24
25

18
19
22
20

Nota

Empréstimos e financiamentos
Provisão para contingências
Passivo fiscal diferido
Mútuos partes relacionadas
Outras obrigações
Total do passivo não circulante

Fornecedores e outras contas a pagar
Empréstimos e financiamentos
Provisões e obrigações trabalhistas
Obrigações tributárias
Obrigações com quotistas
Mútuos partes relacionadas
Obrigação com aquisição de controlada
Outras obrigações
Total do passivo circulante

Passivos

238.660

236.949
236.949

268.420
268.420
271.826

264.290
(27.341)

1.400
1.400

311
311

2016

290.292
13.496
(35.368)

3.278
3.278

3
70
55
128

2017
(Reapresentado)

Controladora

445.944

268.420
285
268.705

290.292
13.496
(35.368)

54.783
8.779
12.206
75.768

20.546
24.860
6.300
14.185
34.665
915
101.471

2017
(Reapresentado)

Consolidado

434.015

236.949
418
237.367

264.290
(27.341)

68.167
7.827
18.292
9.673
103.959

16.733
21.581
6.105
13.877
955
134
31.483
1.821
92.689

2016

Triple Play Brasil Participações S.A.
Demonstrações do resultado
Exercício findo em 31 de dezembro de 2017 e 2016
(Em milhares de Reais)
Controladora
Nota

Receita de serviços
Custo dos serviços prestados
Lucro Bruto

2017
(Reapresentado)

30
31

32

Despesas comerciais
Provisão para redução de valor recuperável do contas a receber

32
33
15
34

-

Consolidado
2016

-

-

2017
(Reapresentado)

2016

245.778
(143.801)
101.977

236.058
(147.269)
88.789

(5.474)

(12.259)

(16.999)
8.557
403

(6.517)
(20.814)
-

(6.429)
(89.258)
6.472

(4.899)
(78.268)
(1.613)

(8.039)

(27.331)

7.288

(8.250)

48
(17)
31

(10)
(10)

3.731
(16.731)
(13.000)

4.430
(16.432)
(12.002)

(8.008)

(27.341)

(5.712)

(20.252)

(19)
(8.027)

(27.341)

(2.304)
(8.016)

(6.938)
(27.190)

Resultado atribuído aos:
Acionistas controladores
Acionistas não controladores

(8.027)
11

(27.341)
151

Prejuízo do exercício

(8.016)

(27.190)

(0,03033)

(0,10288)

Despesas gerais e administrativas
Resultado de equivalencia patrimonial
Outras receitas e despesas líquidas
Resultado antes das receitas (despesas) financeiras líquidas e
impostos
Receitas financeiras
Despesas financeiras
Resultado financeiro líquido

35

Resultado antes dos impostos
Imposto de renda e contribuição social
Prejuízo do exercício

28

Resultado por ação
Resultado por ação - básico (em R$)

26(d)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
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Triple Play Brasil Participações S.A.
Demonstrações do resultado abrangente
Exercício findo em 31 de dezembro de 2017 e 2016
(Em milhares de Reais)
Controladora
2017

Consolidado
2016

(Reapresentado)

2017

2016

(Reapresentado)

Prejuízo do exercício

(8.027)

(27.341)

(8.016)

(27.190)

Outros resultados abrangentes
Resultado abrangente total

(8.027)

(27.341)

(8.016)

(27.190)

Resultado abrangente atribuível aos:
Acionistas controladores
Acionistas não controladores

(8.027)
11

(27.341)
151

Resultado abrangente total

(8.016)

(27.190)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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26 (c)

26 (a)

26 (a)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Mudança de participação
Aumento de capital
Resultado do exercício
Transações com pagamento baseado em ações
Saldo reapresentado em 31 de dezembro de 2017

Saldo em 1º de janeiro de 2016
Aumento de capital
Resultado do exercício
Saldo em 31 de dezembro de 2016

(Em milhares de Reais)

Exercício findo em 31 de dezembro de 2017 e 2016

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

Triple Play Brasil Participações S.A.

26.002
290.292

1
264.289
264.290

Capital
social

10

13.496
13.496

-

Reservas
de capital

(8.027)
(35.368)

(27.341)
(27.341)

Prejuízos
acumulados

Atribuível aos acionistas controladores

26.002
(8.027)
13.496
268.420

1
264.289
(27.341)
236.949

Total

(144)
11
285

418
418

Participação de não
controladores

(144)
26.002
(8.016)
13.496
268.705

1
264.289
(26.923)
237.367

Total do
patrimônio
líquido

Triple Play Brasil Participações S.A.
Demonstrações dos fluxos de caixa
Exercício findo em 31 de dezembro de 2017 e 2016
(Em milhares de Reais)
Controladora
Nota
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Prejuízo do exercício
Ajustes para reconciliar o prejuízo do exercício com o caixa
gerado pelas atividades operacionais:
Depreciação
Amortização
Valor residual do imobilizado e intangível baixados
Imposto de renda e contribuição social
Instrumentos financeiros derivativos
Juros sobre empréstimos e financiamentos
Provisão para redução do valor recuperável do contas a receber
Provisão para obsolescência de estoques
Variação cambial
Resultado da equivalência patrimonial
Provisão para contingências
Rendimentos de aplicação financeira
Plano de opções - Pagamento baseado em ações

16
17
16
28
19
32

15
23
35
26 (c)

Variações nos ativos e passivos:
Contas a receber e outras contas a receber
Outros créditos e pagamentos antecipados
Estoques
Impostos a recuperar
Depositos Judiciais
Fornecedores, contas a pagar e outras obrigações
Provisões, obrigações trabalhistas
Obrigações tributarias
Dividendos pagos
Caixa líquido aplicado nas (gerado pelas) atividades operacionais
Pagamento de Juros sobre emprestimos e financiamento
Pagamento de Imposto de renda e contribuição social
Caixa líquido proveniente das (utilizado nas) atividades operacionais
Fluxo de caixa de atividades de investimento
Aplicações financeiras
Dividendos recebidos
Aquisição de investimentos
Aquisição de imobilizado
Aquisição de intangível

2017
(Reapresentado)

2016

2017
(Reapresentado)

2016

(8.027)

(27.341)

(8.016)

(27.190)

8.405
38.435
8.614
6.938
101
13.058
4.997
747
(352)
1.388
(55)
-

(8.557)
13.496

20.814
-

32.164
22.172
7.581
2.304
12.586
2.021
952
(488)
13.496

(401)
(241)
55
-

311
-

290
(420)
265
(1.283)
(1.098)
(6.910)
195
(1.792)
(955)

(25.565)
(9.281)
(18.821)
(3.541)
15.186
15.273
28.555
-

73.064

56.892

(14.407)
(6.290)

(6.065)

52.367

50.827

(3.675)
19

Consolidado

(3.675)

-

(6.216)
(6.216)

2.000
-

(259.443)
-

1.048
(53.338)
(806)

(32.029)
(46.331)
(253.384)

2.000

(259.443)

(53.096)

(331.744)

26.002
(1.122)

264.289
1.400

26.002
(8.892)
608
(134)

264.289
(17.992)
42.285
(441)

Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento

24.880

265.689

17.584

288.141

Aumento em caixa e equivalentes de caixa

23.205

30

16.855

7.224

Início do exercício
Final do exercício

31
23.236

1
31

7.225
24.080

1
7.225

Aumento em caixa e equivalentes de caixa

23.205

30

16.855

7.224

15
15
16
17

Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de investimentos
Fluxo de caixa de atividades de financiamento
Aumento de capital com subscrição dos sócios
Amortização de principal sobre empréstimos e financiamentos
Captação de empréstimos e financiamentos
Transações com partes relacionadas

26
19
19

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Triple Play Brasil Participações S.A.
Demonstrações do valor adicionado
Exercício findo em 31 de dezembro de 2017 e 2016
(Em milhares de Reais )
Controladora
Nota

2017

Consolidado
2016

2017

2016

Receitas (1)

-

-

295.688

278.844

Vendas de mercadorias, produtos e serviços
Outras receitas
Provisão para devedores duvidosos

-

-

299.392
2.725
(6.429)

285.707
2.609
(9.472)

Insumos adquiridos de terceiros (2)

64

-

114.533

113.786

Custos dos produtos, das mercadorias e dos serviços vendidos
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros

64

-

85.843
28.690

96.779
17.007

(64)

-

181.155

165.058

-

54.504

51.067

-

126.651

113.991

Valor adicionado bruto (1) - (2) = (3)

-

Depreciação e amortização (4)
Valor adicionado líquido produzido pela Companhia (3) - (4) = (5)

(64)

Valor adicionado recebido em transferência (6)

9.008

(23.179)

17.423

(1.157)

Resultado da equivalência patrimonial
Receitas financeiras
Outras

8.557
48
403

(20.814)
(2.365)

3.731
13.692

4.430
(5.587)

Valor adicionado total a distribuir (5+6)

8.944

(23.179)

144.074

112.834

Distribuição do valor adicionado

8.944

(23.179)

144.074

112.834

Pessoal

16.900

4.170

63.151

55.311

Remuneração direta
Benefícios
F.G.T.S.

3.404
13.496
-

1.693
2.477
-

50.371
9.697
3.082

44.640
8.159
2.512

Impostos, taxas e contribuições

54

-

68.875

68.495

Federais
Estaduais
Municipais

54
-

-

29.814
38.664
398

33.062
35.038
396

Remuneração de capitais de terceiros

17

(8)

20.063

16.218

Juros
Aluguéis
Outras

16
1

10
(18)

8.628
3.422
8.013

10.425
2.643
3.150

(8.016)
(8.027)
11

(27.190)
(27.341)
151

Remuneração de capitais próprios
Prejuízos retidos
Participação de não controladores nos lucros retidos

(8.027)
(8.027)
-

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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(27.341)
(27.341)
-

Triple Play Brasil Participações S.A.
Demonstrações financeiras em
31 de dezembro de 2017

Notas explicativas às demonstrações Financeiras
(Em milhares de Reais)

1

Contexto operacional
A Triple Play Brasil Participações S.A., (“Companhia” ou “Grupo”, em conjunto com suas
controladas), constituída em 8 de outubro de 2015, sediada na Rua Bandeira Paulista, número
726, 19º andar, conjunto 191, Itaim Bibi - São Paulo, é uma sociedade anônima de capital
fechado que tem como objeto social a participação em outras sociedades. A descrição das
atividades exercidas pelas entidades controladas do Grupo estão descritas na nota explicativa 2.
O Grupo iniciou seus investimentos em sociedades durante o exercício de 2016,
substancialmente em empresas de Telecom, apresentando, portanto, a partir daquele ano, suas
demonstrações financeiras consolidadas.

1.1

Reestruturação societária
Em 2017, como parte da reorganização societária entre as empresas do Grupo, a administração
decidiu realizar a incorporação das controladas diretas ALAOF Brasil Mídia Holdings 1 S.A.
(“Alaof Mídia 1”), ALAOF Brasil Mídia Holdings 2 S.A. (“Alaof Mídia 2”) e controladas
indiretas Bahia Participações S.A. (“Bahia Participações”) e Natal Participações S.A. (“Natal
Participações”) pelas também controladas indiretas Cabo Serviços de Telecomunicações Ltda.
(“Cabo Telecom”) e Videomar Rede Nordeste S.A. (“Multiplay”), que passaram a ser
controladas diretas da Triple Play Brasil Participações S.A.
As incorporações das empresas mencionadas acima não acarretou aumento de capital ou
qualquer alteração nas participações societárias dos acionistas do Grupo, uma vez que todas
eram controladas integral do Grupo. Portanto não há necessidade de substituir as ações detidas
pelos acionistas pelas ações do Grupo. Além disso, os acionistas minoritários,
consequentemente, não têm interesse em ser protegidos e, de acordo o entendimento da
Comissão de Valores Mobiliários (CVM) em casos precedentes semelhantes, e nos termos da
Deliberação CVM nº 559/08, o disposto no artigo 264 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada,
também não são aplicáveis.

Incorporação da ALAOF Brasil Mídia Holding 2 S.A, pela Videomar Rede Nordeste
S.A.
Em 31 de Julho de 2017, foi aprovada a incorporação da ALAOF Brasil Mídia Holdings 2 S.A.
(“Alaof Mídia 2”) por sua controlada Videomar Rede Nordeste S.A. (“Multiplay”), causando
extinção da Alaof Mídia 2. A incorporação teve como objetivo simplificar a estrutura societária
e facilitar a gestão dos negócios por seus acionistas.
A referida Incorporação ocorreu pelo valor contábil do patrimônio líquido da Alaof Mídia 2,
composto por todos os ativos e passivos escriturados e avaliados de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil, compreendendo os padrões da Comissão de Valores Mobiliários
(CVM) e os pronuncimantos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPCs) em
conformidade com as Normas Internacionais de Relatório Financeiro (“IFRS”) emitidas pelo
International Accounting Standards Board (IASB).
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Triple Play Brasil Participações S.A.
Demonstrações financeiras em
31 de dezembro de 2017

O patrimônio líquido da Alaof Mídia 2, foi determinado com base no balanço levantado em 30
de junho de 2017, em R$ 40.838, conforme Laudo de Avaliação emitido por empresa
especializada. Abaixo está, o acervo líquido avaliado:
Ativo

30/06/2017

Circulante
Caixa e equivalente de caixa
Impostos a recuperar

27
1.400
1.427

Não circulante
Investimentos
Ágio sobre investimentos
Impostos diferidos
Intangível

17.950
18.110
(2.185)
5.744
39.619

Total do Ativo

41.045

Passivo
Circulante
Fornecedores
Contas a pagar

2
205
207

Patrimônio líquido
Capital social
AFAC
Reserva de lucros
Prejuízos acumulados
Resultado do exercício

64.857
3.000
106
(19.604)
(7.521)
40.838
41.046

Total do Passivo
Patrimônio líquido
Eliminação investimento da incorporada

40.838
(17.267)
23.571

Acervo líquido a ser incorporado

Incorporação da ALAOF Brasil Mídia Holdings 1 S.A., Bahia Participações S.A. e
Natal Participações S.A. pela Cabo Serviços de Telecomunicações Ltda.
Em 31 de outubro de 2017, foi aprovada a incorporação da ALAOF Brasil Mídia Holdings 1
S.A. (“Alaof Mídia 1”), Bahia Participações S.A. (“Bahia Participações”) e Natal Participações
S.A. (“Natal Participações”) por sua controlada Cabo Serviços de Telecomunicações Ltda.
(“Cabo Telecom”), causando a extinção dessas empresas. A incorporação teve como objetivo
simplificar a estrutura societária e facilitar a gestão dos negócios por seus acionistas.
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Triple Play Brasil Participações S.A.
Demonstrações financeiras em
31 de dezembro de 2017

Essas incorporações ocorreram mediante o valor contábil do patrimônio líquido da Alaof Mídia
1, Bahia Participações e Natal Participações, composto pelas totalidades dos ativos e passivos
escriturados e avaliados de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, compreendendo
as normas brasileiras da Comissão de Valores Mobiliários (CMV) e proninciamentos emitidos
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPCs) que estão em conformidade com as Normas
Internacionais de Relatório Financeiro (IFRS), emitidas pelo International Accounting
Standards Board (IASB).
O patrimônio líquido da Alaof Mídia 1, foi determinado com base no balanço levantado em 31
de outubro de 2017, em R$ 199.471, conforme Laudo de Avaliação emitido por empresa
especializada. Abaixo está descrito, o acervo líquido avaliado:
Ativo

31/10/2017

Circulante
Caixa e equivalente de caixa
Impostos a recuperar

32.503
42
32.545

Não circulante
Mútuo - Partes relacionadas
Investimentos
Ágio sobre investimentos
Intangível

3.278
96.426
145.307
31.445
276.456
309.001

Total do ativo
Passivo
Circulante
Fornecedores
Obrigações tributárias
Conta a pagar
Empréstimos e financiamentos

13
37
34.400
7.172
41.622

Não circulante
Mútuo - Partes relacionadas
Empréstimos e financiamentos
Imposto de renda diferido

18.531
38.685
10.692
67.908

Patrimônio líquido
Capital social
Capital social a integralizar
Prejuízos acumulados
Resultado do exercício

226.755
(29.284)
(5.615)
7.615
199.471

Total do passivo

309.001

Patrimônio líquido
Eliminação investimento da incorporada

199.471
(96.426)

Acervo líquido a ser incorporado

103.045

15
424

Triple Play Brasil Participações S.A.
Demonstrações financeiras em
31 de dezembro de 2017

O patrimônio líquido da Bahia Participações, foi determinado com base no balanço levantado
em 31 de outubro de 2017, em R$ 1.134, conforme Laudo de Avaliação emitido por empresa
especializada. Abaixo está descrito, o acervo liquido avaliado:
Ativo

31/10/2017

Circulante
Caixa e equivalente de caixa

1
1

Não circulante
Investimentos

1.162
1.162
1.163

Total do ativo
Passivo
Circulante
Conta a pagar

29
29

Patrimônio líquido
Capital social
Reserva legal
Reserva de lucros a realizar
Resultado do exercício

1.451
113
1.917
(2.347)
1.134
1.163

Total do passivo
Patrimônio líquido
Eliminação investimento da incorporada

1.134
(1.162)
(28)

Acervo líquido a ser incorporado

O patrimônio líquido da Natal Participações, foi determinado com base no balanço levantado
em 31 de outubro de 2017, em R$ 4.660, conforme Laudo de Avaliação emitido por empresa
especializada. Abaixo está descrito, o acervo liquido avaliado:
31/10/2017
Ativo
Circulante
Impostos a recuperar
Outros créditos

9
21
30

Não circulante
Investimentos

4.638
4.638
4.668

Total do ativo

16
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31/10/2017
Ativo
Passivo
Circulante
Conta a pagar

1
1

Não circulante
Outras contas a pagar

7
7

Patrimônio líquido
Capital social
Reserva legal
Reserva de lucros a realizar
Resultado do exercício

5.750
440
7.516
(9.046)
4.660
4.668

Total do passivo
Patrimônio líquido
Eliminação investimento da incorporada

4.660
(4.638)
22

Acervo líquido a ser incorporado

Acervo líquido total a ser incorporado, das empresas em conjunto:
Patrimônio líquido
Eliminação investimento da incorporada

205.265
(102.226)

Acervo líquido total a ser incorporado

103.039

O valor de caixa e equivalente de caixa incorporado pelo Grupo na incorporação da Alaof Mídia
1, Bahia Participações e Natal Participações pela controlada Cabo Serviços de
Telecomunicações Ltda. corresponde a R$ 32.053, em 31 de outubro de 2017.

2

Relação de entidades controladas
Segue abaixo lista das controladas do Grupo.
Participação acionária %
2017

(*)

Controladas diretas

País

ALAOF Brasil Mídia Holdings 1 S.A.(*)
ALAOF Brasil Mídia Holdings 2 S.A.(*)
Bahia Participações S.A.(*)
Natal Participações S.A.(*)
Cabo Serviços de Telecomunicações Ltda.
Videomar Rede Nordeste S.A.

Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil

2016

Direto

Indireto

Direto

Indireto

99,99%
99,17%

-

100,00%
99,14%
-

100,00%
75,07%
99,99%
99,14%

A ALAOF Brasil Mídia 1 Holdings S.A., ALAOF Brasil Mídia 2 Holdings S.A., Bahia Pàrticipações S.A. e Natal Participações S.A., foram
incorporadas pela Cabo Serviços de Telecomunicações Ltda. e pela Videomar Rede Nordeste S/A, respectivamente, em 2017, vide nota 1.1.
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a.

Cabo Serviços de Telecomunicações Ltda.
Empresa brasileira, constituída sob a forma de empresa por quotas de responsabilidade limitada,
tem sede na Rua Senador José Ferreira de Souza, n° 1.916, bairro da Candelária, CEP 59.064520, Natal, Rio Grande do Norte. As suas principais atividades compreendem a prestação de
serviços de telefonia fixa e comunicação de dados, em conformidade com as concessões,
autorizações e permissões que lhe foram outorgadas pela Agência Nacional de
Telecomunicações (“ANATEL”).

b.

Videomar Rede Nordestes S.A.
A Videomar Rede Nordeste S.A., (“Companhia”) é uma sociedade anônima de capital fechado,
constituída sob a forma de Companhia anônima de capital fechado com sede na Rua Leonardo
Mota, nº 2301, bairro Dionísio Torres, CEP 60.170-041, Fortaleza - Ceará. As suas principais
atividades compreendem a prestação de serviços de TV por assinatura, exceto programadoras
em conformidade com as concessões, autorizações e permissões que lhe foram outorgadas pela
Agência Nacional de Telecomunicações (“ANATEL”).
A Triple Play S.A por meio de suas subsidiárias integrais atuam principalmente na prestação de
serviços de telefonia fixa, através de Contrato de Concessão do Serviço Telefônico Fixo
Comutado (STFC) e autorizações outorgadas pela ANATEL para a prestação de outros serviços
de telecomunicações, através de Contrato de Concessão do Serviço de Comunicação Multimídia
(SCM), tais como comunicação de dados, internet em banda larga, serviços de TV por
assinatura. As concessões e autorização de outorga para prestação de serviços concedidas pela
ANATEL não possuem data para expiração.

3

Base de preparação
Declaração de conformidade (com relação às normas IFRS e às normas do CPC)
As demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram preparadas de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem as normas da Comissão de Valores
Mobiliários (CVM) e pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis
(CPCs) que estão em conformidade com as normas internacionais de relatório financeiro
(IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB).
A emissão das demonstrações financeiras foi autorizada pelo Conselho de Administração em 17
de junho de 2020. Após a sua emissão, somente os acionistas têm o poder de alterar as
demonstrações financeiras.
Detalhes sobre as políticas contábeis do Grupo estão apresentadas na nota explicativa 8.

4

Moeda funcional e moeda de apresentação
Estas demonstrações financeiras estão apresentadas em Reais, que é a moeda funcional do
Grupo. Todos os saldos foram arredondados para o milhar mais próximo, exceto quando
indicado de outra forma.

5

Uso de estimativas e julgamentos
Na preparação destas demonstrações financeiras, a Administração utilizou julgamentos,
estimativas e premissas que afetam a aplicação das políticas contábeis do Grupo e os valores
reportados dos ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas
estimativas.
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As estimativas e premissas são revisadas de forma continua. As revisões das estimativas são
reconhecidas prospectivamente.

a.

Incertezas sobre premissas e estimativas
As informações sobre as incertezas relacionadas a premissas e estimativas em 31 de dezembro
de 2017 estão incluídas nas seguintes notas explicativas:

x

Nota explicativa 12 – provisão para perda do valor recuperável do contas a receber.
Reconhecimento e mensuração da provisão ao valor recuperável do contas a recebre de clientes;

x

Nota explicativa 16 – revisão da vida útil econômica dos bens do ativo imobilizado.
Determinação da vida útil estimada dos bens e, consequentemente, da taxa de depreciação a ser
utilizada nos cálculos e registro contábeis no resultado do período;

x

Nota explicativa 17 – teste de redução ao valor recuperável de ativos intangíveis e ágio:
principais premissas premissas em relação aos valores recuperáveis;

x

Notas explicativas 23 - reconhecimento e mensuração de provisões e contingências: principais
premissas sobre a probabilidade e magnitude das saídas de recursos.

(i)

Mensuração do valor justo
Uma série de políticas e divulgações contábeis do Grupo requer a mensuração de valor justo
para ativos e passivos financeiros e não financeiros.
Ao mensurar o valor justo de um ativo ou um passivo, o Grupo usa dados observáveis de
mercado, tanto quanto possível. Os valores justos são classificados em diferentes níveis em uma
hierarquia baseada nas informações (inputs) utilizadas nas técnicas de avaliação da seguinte
forma.

x

Nível 1: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos idênticos.

x

Nível 2: inputs, exceto os preços cotados incluídos no Nível 1, que são observáveis para o ativo
ou passivo, diretamente (preços) ou indiretamente (derivado de preços).

x

Nível 3: inputs, para o ativo ou passivo, que não são baseados em dados observáveis de mercado
(inputs não observáveis).
O Grupo reconhece as transferências entre níveis da hierarquia do valor justo no final do
período das demonstrações financeiras em que ocorreram as mudanças.
Informações adicionais sobre as premissas utilizadas na mensuração dos valores justos estão
incluídas nas seguintes notas explicativas:

x

Nota explicativa 26 (b) – Reserva de capital – Stock Options

6

Base de mensuração
As demonstrações financeiras individuais e consolidadas, foram preparadas com base no custo
histórico, exceto quando indicado de outra forma.
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7

Retificação de erros
As Demonstrações Financeiras individuais e consolidadas referentes ao exercício findo em 31
de dezembro de 2017, originalmente emitidas em 15 de junho de 2018, estão sendo
reapresentadas e reemitidas para refletir os ajustes e reclassificações abaixo de acordo com o
CPC 23 (IAS 8) - Políticas Contábeis, Mudanças nas Estimativas e Erros Contábeis. Os
impactos nos saldos de 31 de dezembro de 2016 referem-se somente à reclassificações entre
contas do balanço patrimonial sem impactos materiais no resultado.
As tabelas a seguir resumem os impactos nas demonstrações contábeis individuais e
consolidadas do Grupo.

7.1
(i)

Retificação de erros do exercício findo em 31 de dezembro de 2017
Balanço patrimonial individual e consolidado
31 de dezembro de 2017

Controladora
Anteriormente
apresentado

Em milhares de Reais



Ajustes



Caixa e equivalente de caixa
Total do ativo circulante

Investimentos
Outros créditos
Total do ativo não circulante
Total do ativo
Fornecedores e outras contas a pagar
Provisões e obrigações trabalhistas
Obrigações tributárias
Total de passivos circulantes
Mútuos partes relacionadas
Total de passivos não circulantes

Capital social
Reserva de capital
Prejuízos acumulados
Total do patrimônio líquido
Total do patrimônio líquido e passivo

20
429



Reapresentado





23.236
23.236

-

23.236
23.236

238.756
10.059
248.815
272.051

(225)
(225)
(225)

a-c

238.531
10.059
248.590
271.826

127
127

3
(57)
55
1

f
f
f

3
70
55
128

3.278
3.278

-

290.292
10.526
(32.172)
268.646
272.051

2.970
(3.196)
(226)
(225)

3.278
3.278

c
a

290.292
13.496
(35.368)
268.420
271.826
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31 de dezembro de 2017

Consolidado

Em milhares de Reais


Caixa e equivalentes de caixa
Aplicações financeiras
Contas a receber de clientes
Pagamentos antecipados
Estoques
Impostos a recuperar
Imposto de renda e contribuição social
a recuperar
Outros créditos
Total do ativo circulante
Aplicações financeiras
Depósitos judiciais
Outros créditos
Imobilizado
Intangível
Total do ativo não circulante
Total do ativo



Fornecedores e outras contas a pagar
Empréstimos e financiamentos
Provisões e obrigações trabalhistas
Obrigações tributárias
Imposto de renda e contribuição social a pagar
Obrigação com aquisição de controlada
Outras obrigações
Total do passivo circulantes
Provisão para contingências
Passivo fiscal diferido
Empréstimos e financiamentos
Total do passivo não circulante
Reserva de capital
Prejuízos acumulados
Outros
Patrimônio líquido atribuível aos controladores
Participação de não controladores
Total do patrimônio líquido
Total do patrimônio líquido e passivo

21
430

Anteriormente
apresentado

Ajustes

 

27.602
31.136
18.459
786
21.713
2.374

(3.522)
3.529
(202)
338
(20.404)
2.450

890

(890)

3.773
106.733

(1.676)
(20.377)

41
7.578
134.857
200.082
342.558
449.291

7.578
(7.578)
16.187
843
17.030
(3.347)

 

Reapresentado



20.229
24.860
6.358
13.752
379
37.138
102.716

317
(58)
433
(379)
34.665
(36.223)
(1.245)

8.564
11.400
54.783
74.747

215
806
1.021

13.460
(32.172)
290.292
271.580
248
271.828
449.291

36
(3.196)
(3.160)
37
(3.123)
(3.347)


f
f
d
b-f
b
e-f
f
f-g

f
f
b
b

f-h
f
f
f
l
f-g

h
i

F
a-c-f-i

24.080
34.665
18.257
1.124
1.309
4.824
2.097
86.356
41
7.578
151.044
200.925
359.588
445.944
20.546
24.860
6.300
14.185
34.665
915
101.471
8.779
12.206
54.783
75.768
13.496
(35.368)
290.292
268.420
285
268.705
445.944
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(ii)

Demonstrações do resultado individual e consolidado
Exercício findo em 31 de dezembro de 2017

Controladora

Em milhares de Reais

Anteriormente
apresentado

Ajustes

Reapresentado

-

-

-

(14.028)
6.165
-

(2.971)
2.392
403

(16.999)
8.557
403

(7.863)

(2.568)

Operações continuadas
Receita
Custo de venda
Lucro Bruto
Despesas comercial
Perda ao valor recuperável
Despesas gerais e administrativas
Resultado de equivalência patrimonial
Outras receitas e despesas líquidas
Resultado antes das receitas (despesas)
financeiras líquidas e impostos




Receitas financeiras
Despesas financeiras líquida
Resultado Financeiro Líquido



49
(17)
32

(1)
(1)

Resultado antes dos impostos
Imposto de renda e contribuição social
Prejuízo do exercício



(7.831)
(19)
(7.850)

(177)
(177)

Exercício findo em 31 de dezembro de 2017

(8.039)
f

48
(17)
31
(8.008)
(19)
(8.027)

Consolidado
Anteriormente
apresentado

Em milhares de Reais
Operação continuada
Receita
Custo de venda
Lucro Bruto

c
c
a



245.778
(135.744)
110.034

Despesas comerciais
Perda por redução de valor recuperável
Despesas gerais e administrativas
Outras receitas (despesas) operacionais
Resultado antes das receitas (despesas)
financeiras líquidas e impostos






(15.777)
(91.361)
13.208

Receitas financeiras
Despesas financeiras
Resultado Financeiro Líquido
Resultado antes dos impostos
Imposto de renda e contribuição social
Prejuízo do exercício

Ajustes
(8.057)
(8.057)

(759)




3.731
(16.715)
(12.984)

(16)
(16)



3.120
(10.832)
(7.712)

(8.832)
8.528
(304)

431

b-f

10.303
f
(6.429)
d-f
2.103 a-b-c-f-h
(6.736)
b-f

(93.930)
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Reapresentado
245.778
(143.801)
101.977
(5.474)
(6.429)
(89.258)
6.472
(94.689)

F

3.731
(16.731)
(13.000)

a-e-f-i

(5.712)
(2.304)
(8.016)

Triple Play Brasil Participações S.A.
Demonstrações financeiras em
31 de dezembro de 2017

(iii)

Demonstração do resultado abrangentes
Exercício findo em 31 de dezembro de 2017

Controladora

Anteriormente
apresentado

Em milhares de Reais
Lucro / (Prejuízo) do exercício
Outros resultados abrangentes
Resultado abrangente total



 

 


 



Exercício findo em 31 de dezembro de
2017

Outros resultados abrangentes
Resultado abrangente total

(7.850)











Reapresentado

(177)
(177)






J





(8.027)
(8.027)



Consolidado
Anteriormente
apresentado

Em milhares de Reais
Lucro / (Prejuízo) do exercício

(7.850)

Ajustes






 

 



23
432

(7.712)
(7.712)

Ajustes

 
 

(304)
(304)

Reapresentado




J




(8.016)
(8.016)
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(iv)

Demonstrações individuais e consolidadas dos fluxos de caixa
Exercício findo em 31 de dezembro de 2017

Controladora

Em milhares de Reais

Anteriormente
apresentado

Prejuízo do exercício

(7.850)

(177)

(8,027)

(10.059)
4.177

10.059
175

4.352

(13.732)

10.057

1.878
9.057
-

(3.000)
(9.057)
2.000

10.935

(10.057)

26.002

-

26.002

23.205

-

23.205

Outros Créditos e Pagamentos antecipados
Outros
Caixa líquido aplicado nas (gerado pelas)
atividades operacionais
Mútuos Partes relacionadas
Aquisição de controlada
Dividendos recebidos
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas)
atividades de investimentos
Caixa líquido gerado pelas atividades de
financiamento
Aumento em caixa e equivalentes de caixa



Ajustes

Reapresentado

J

(3.675)
(1.122)
2.000

J

878

Consolidado

Exercício findo em 31 de dezembro de 2017
Anteriormente
apresentado

Ajustes

Reapresentado

Prejuízo de exercício

(7.712)

(6.142)

(13.854)

Depreciação
Amortização
Valor residual do imobilizado e intangível baixados
Imposto de renda e contribuição social
Juros sobre empréstimos e financiamentos
Provisão para redução ao valore recuperável de contas
a receber
Provisão para obsolescência de estoques
Provisão para contingências
Plano de opções – pagamento baseado em ações
Outros créditos e pagamentos antecipados
Estoques
Impostos a recuperar
Depósitos judiciais
Fornecedores, contas a pagar e outras obrigações
Provisões, obrigações trabalhistas e contingências
Obrigações tributárias
Pagamento de juros sobre empréstimos e
financiamentos
Obrigações com quotistas
Outros
Caixa líquido aplicado nas (gerado pelas)
atividades operacionais

56.176
4.577
10.526
8.382

(24.012)
22.172
3,004
(7.443)
4.204

32.164
22.172
7.581
3.083
12.586

1.819

202

2.021

301
13.450
(2.856)
(3.940)
277
(2.852)
(2.118)
990

(301)
952
46
2.436
4.205
(1.560)
(1.098)
(7.389)
2.313
(682)

952
13.496
(420)
265
(1.283)
(1.098)
(10.241)
195
308

(2.118)

(12.289)

(14.407)

(15.955)
290

15.955
(1.443)

(1.153)

59.237

(6.870) J

52.367

(51.543)

(1.553) J

(53.096)

Em milhares de Reais

Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas)
atividades de investimentos



24
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Amortização de principal sobre empréstimos e
financiamentos
Captação de empréstimos e financiamentos
Outros
Caixa líquido gerado pelas atividades de
financiamento
Aumento em caixa e equivalentes de caixa

(55.482)

46.590

(8.992)

42.029
26.136

(41.421)
(268)

608
25.868



12.683

4.901 J

17.584



20.377

(3.522) J

16.855

Ajustes nas demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2017:
a. Em 31 de dezembro de 2017 a Companhia realizou correção dos efeitos da incorporação reversa
da Alaof 1 e Alaof 2 nas demonstrações financeiras da controladora, onde anteriormente o
patrimônio líquido incorporado foi registrado com valores incorretos com um efeito líquido no
patrimônio líquido da controladora de R$ 3.017 e R$ 403 no lucro. Os ajustes também refletem
os efeitos no investimento e resultado de equivalência da controladora das correções de erros
nas subsidiárias da Companhia descritos nesta nota.
b. Anteriormente, o Grupo mantinha registrado na rubrica de estoques da controlada Cabo
Telecom, os equipamentos de instalação em cliente e infraestrutura de rede. De acordo com o
CPC 27 (IAS 16) – Ativo Imobilizado, tais itens deveriam ser classificados como bens do ativo
imobilizado, desta forma o Grupo está reclassificando os saldos para a rubrica de imobilizado. O
ajuste gerou a baixa na Cabo Telecom de estoques que se tornarem obsoletos em 2017 (R$
6.976) e uma reversão da depreciação reconhecida a maior em 2017 (R$ 3.663), considerando as
políticas de vida útil dos bens, bem como reclassificações de saldos de menor valor para
intangível (R$ 844) e pagamentos antecipados (R$ 59). O efeito líquido no resultado decorrente
da baixa de produtos obsoletos e recálculo da depreciação foi de R$ 3.313.
c. Os planos para pagamento baseado em ações (stock options) do Grupo, emitidos pela
controladora e ofertados apenas a seus executivos, eram anteriormente registrados na
controladora e em suas controladas e considerando premissas incorretas. Considerando o CPC
10 (R1) / IFRS 2 - Pagamento com base em ações, o Grupo reprocessou os lançamentos para
demonstrar o impacto apenas na controladora e recalculou o valor justo das opções
considerando as premissas corrigidas de cada plano com impacto líquido de R$ 36 no resultado
do exercício.
d. O Grupo reconheceu perdas esperadas no contas a receber de acordo com o CPC 48 (IFRS 9) –
Instrumentos financeiros, que não foram consideradas nas demonstrações financeiras
anteriormente emitidas e estão sendo ajustadas nessas demonstrações financeiras. O valor
ajustado é de R $ 202.
e. O Grupo refez a apuração dos impostos sobre o lucro, que refletiu uma base tributária menor
que a anterior e consequentemente um imposto a recuperar, devido ao recolhimento realizado a
maior no montante de R$ 1.560.
f.

O Grupo revisou seu plano de contas para unificar e melhorar a qualidade das informações e
identificou classificações incorretas de ativos, passivos e contas de resultado. As correções das
reclassificações estão descritas abaixo:
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• Caixa e equivalentes de caixa para aplicações financeiras (R$ 3.522)
• Pagamentos antecipados para outros créditos (R$ 276)
• Imposto de renda e contribuição social para impostos recuperáveis (R$ 890)
• Outros créditos para depósitos judiciais (R$ 7.578)
• Imposto de renda e contribuição social a pagar (R$ 379) e provisão e obrigações trabalhistas
(R$ 54) para passivos fiscais (R$ 433)
• Outras obrigações (R$ 34.832) para obrigação de aquisição de subsidiárias (R $ 34.665) e
fornecedores e outras contas a pagar (R$ 167)
• Despesas comerciais para provisão para impairment de contas a receber de clientes (R$ 6.227)
• Despesas comerciais (R$ 4.072), despesas gerais e administrativas (R$ 1.806), Outras receitas
operacionais (R$ 240) e imposto de renda e contribuição social (R$ 1.936) no custo de vendas
(R$ 8.054)
g. O Grupo identificou saldo de R$ 1.400 com partes relacionadas, que não foi eliminado no
processo de consolidação e processou os ajustes de consolidação.
h. O Grupo identificou, através de suas conciliações, saldos que não foram devidamente
provisionados de fornecedores e contingências de R$ 150 e R$ 215, respectivamente, e
procedeu às correções.
i.

O Grupo não havia reconhecido impostos diferidos referentes as diferenças temporárias entre o
reconhecimento fiscal da amortização do ágio e o reconhecimento societário conforme CPC 32
(IAS 12) – Tributos sobre o lucro. Procedendo com este reconhecimento nesta reapresentação
no montante de R$ 5.061.

j.

Os ajustes nos resultados abrangentes e fluxos de caixa, são reflexos, principalmente, dos
demais ajustes apresentados nesta nota. Adicionalmente, o Grupo segregou a amortização que
anteriormente era classificada na mesma linha de depreciação no montante de R$ 22.172 na
demonstração dos fluxos de caixa consolidado. O Grupo também identificou que os fluxos de
caixa de financiamento estavam apresentados incorretamente em relação às captações e
amortizações de empréstimos e reduziu as amortizações em R$ 46.590 e as captações em R$
41.421 na demonstração dos fluxos de caixa consolidado, bem como identificou que os
pagamentos de juros sobre empréstimos e financiamento estavam apresentados incorretamente
no montante de R$ 12.289, procedendo com o ajuste nos fluxos de caixa de atividades
operacionais consolidados. O Grupo também identificou que não houve pagamento de
obrigações com quotistas (R$ 15.955) e realizou as correções nessas demonstrações financeiras.
Na demonstração de fluxos de caixa da controladora, além do reflexo dos ajustes apresentados
nessa nota, o Grupo identificou um montante de mútuos com partes de relacionadas (R$ 3.000)
que foram pagos e não apresentados anteriormente, bem como dividendos recebidos (R$ 2.000)
e não apresentados anteriormente no fluxo de caixa de investimentos. Adicionalmente, o Grupo
identificou que não houve movimento de caixa ou equivalente de caixa em outros créditos e
pagamentos antecipados (R$ 10.059) e aquisição de controlada (R$ 9.057) e procedeu com as
correções nessas demonstrações financeiras.
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8

Principais políticas contábeis
O Grupo aplicou as políticas contábeis descritas abaixo de maneira consistente a todos os
exercícios apresentados nestas demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

a.

Base de consolidação

(i)

Combinações de negócios
Combinações de negócio são registradas utilizando o método de aquisição quando o controle é
transferido para o Grupo. A contraprestação transferida é geralmente mensurada ao valor justo,
assim como os ativos líquidos identificáveis adquiridos e passivos assumidos. 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.
A contraprestação transferida não inclui montantes referentes ao pagamento de relações préexistentes. 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 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.
Se os planos de pagamento baseado em ações detidos pelos funcionários da adquirida precisam
ser substituídos (substituição de planos), todo ou parte do novo montante do plano de
substituição emitido pelo adquirente é incluído na mensuração da contraprestação transferida na
combinação de negócios. Essa determinação é baseada no valor de mercado do plano de
substituição comparado com o valor de mercado do plano de pagamento baseado em ações da
adquirida e na medida em que esse plano de substituição se refere a serviços prestados antes da
combinação.

(ii)

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.

(iii)

Participação de acionistas não-controladores
O Companhia elegeu mensurar qualquer participação de não-controladores na adquirida pela
participação proporcional nos ativos líquidos identificáveis na data de aquisição.
Mudanças na participação do Grupo em uma subsidiária que não resultem em perda de controle
são contabilizadas como transações de patrimônio líquido.
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(iv)

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.

(v)

Transações eliminadas na consolidação
Saldos e transações intra-grupo, e quaisquer receitas ou despesas não realizadas derivadas de
transações intra-grupo, 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.

b.

Moeda estrangeira

(i)

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. As diferenças
de moedas estrangeiras resultantes da conversão são geralmente reconhecidas no resultado.
Ativos e passivos não monetários que 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.

c.

Receita operacional
Prestação de serviços
As receitas correspondem, substancialmente, ao valor das contraprestações recebidas ou
recebíveis pela venda de serviços no curso regular das atividades do Grupo e de suas
controladas.
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A receita é reconhecida quando o valor da mesma pode ser mensurado de maneira confiável, é
provável que benefícios econômicos futuros serão transferidos para o Grupo, os custos
incorridos na transação possam ser mensurados, os riscos e benefícios foram substancialmente
transferidos ao comprador e quando critérios específicos forem satisfeitos para cada uma das
atividades do Grupo.
As receitas relativas aos serviços de telefonia são contabilizadas pelo valor da tarifa na data da
prestação do serviço e se compõem de tarifas de assinatura, de utilização, de uso da rede, de
manutenção e de outros serviços prestados aos assinantes e clientes. Todos os serviços são
faturados mensalmente de acordo com medição realizada pelos sistemas operacionais que
identificam as informações para reconhecimento contábil e apropriação aos devidos
componentes da receita.
Os serviços prestados entre a data de faturamento e o final de cada mês são calculados e
contabilizados como receita no mês da prestação do serviço. Uma receita não é reconhecida se
há uma incerteza significativa na sua realização.

d.

Benefícios a empregados

(i)

Benefícios de curto prazo
Além das obrigações oriundas da legislação trabalhista e dos acordos com entidades
representantes de seus associados, o Grupo e suas controladas concedem plano de saúde,
convênio odontológico, seguro de vida em grupo e programa de participação nos resultados.
As provisões contábeis são apuradas mensalmente em bases estimadas e apropriadas ao
resultado, tenho como contrapartida as obrigações trabalhistas.

(ii)

Acordos de pagamento baseado em ações
O valor justo na data de outorga dos acordos de pagamento baseado em ações concedidos aos
empregados é reconhecido como despesas de pessoal, com um correspondente aumento no
patrimônio líquido, durante o período em que os empregados adquirem incondicionalmente o
direito aos prêmios. O valor reconhecido como despesa é ajustado para refletir o número de
prêmios para o qual existe a expectativa de que as condições de serviço e de desempenho serão
atendidas, de tal forma que o valor final reconhecido como despesa seja baseado no número de
prêmios que efetivamente atendam às condições de serviço e de desempenho na data de
aquisição (vesting date). Para os prêmios de pagamento baseado em ações que não contenham
condições de aquisição (non-vesting conditions), o valor justo na data de outorga dos prêmios de
pagamento baseado em ações é mensurado para refletir tais condições e não são efetuados
ajustes posteriores para as diferenças entre os resultados esperados e os reais.
O valor justo do montante a pagar aos empregados com relação aos direitos sobre a valorização
das ações, que são liquidados em ações do Grupo, é reconhecido como despesa com um
correspondente aumento no passivo durante o período em que os empregados adquirem
incondicionalmente o direito ao pagamento. O passivo é remensurado a cada data de balanço e
na data de liquidação, baseado no valor justo dos direitos sobre valorização das ações.
Quaisquer mudanças no valor justo do passivo são reconhecidas no resultado como despesas de
pessoal.
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e.

Subvenção e assistência governamentais
Uma subvenção governamental incondicional é reconhecida no resultado como ‘Outras
Receitas’ quando a subvenção se torna recebível. Outras subvenções governamentais são
reconhecidas inicialmente como receitas diferidas pelo seu valor justo, quando existe razoável
segurança de que elas serão recebidas e que o Grupo irá cumprir as condições associadas com a
subvenção e são posteriormente reconhecidas no resultado como ‘Outras Receitas’, em uma
base sistemática ao longo da vida útil do ativo.
As subvenções relacionadas aos benefícios fiscais na apuração do imposto de renda e
contribuição social são reconhecidos no resultado como “Outras Receitas” em uma base
sistémica durante os períodos em que as despesas com imposto de renda e contribuição social
são registradas.
Durante os exercícios de 2017 e 2016 o Grupo não auferiu lucros fiscais, dessa forma não
obteve no exercício receitas de subvenção governamental.

f.

Receitas financeiras e despesas financeiras
As receitas e despesa financeiras do Grupo representam juros e variações monetárias e cambiais
decorrentes de aplicações financeiras, instrumentos financeiros, empréstimos, financiamentos,
ajustes ao valor presente de transações que geram ativos e passivos monetários e outras
operações financeiras, sendo reconhecidas pelo regime de competência quando ganhas ou
incorridas, tais como:

x

receita de juros;

x

despesa de juros;

x

ganhos/perdas líquidos de ativos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado;

x

ganhos/perdas líquidos de variação cambial sobre ativos e passivos financeiros;

x

descontos financeiros adiquiridos e concedidos.

g.

Imposto de renda e contribuição social
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.

30
439

Triple Play Brasil Participações S.A.
Demonstrações financeiras em
31 de dezembro de 2017

(i)

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.

(ii)

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. 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. Ativos fiscais diferidos
são revisados a cada data de balanço e são reduzidos na extensão em que sua realização não seja
mais provável.

h.

Imobilizado

(i)

Reconhecimento e mensuração
Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, que inclui
os custos de empréstimos capitalizados, deduzido de depreciação acumulada e quaisquer perdas
acumuladas por redução ao valor recuperável (impairment).
Quando partes significativas de um item do imobilizado têm diferentes vidas úteis, elas são
registradas como itens separados (componentes principais) de imobilizado.

(ii)

Custos subsequentes
Custos subsequentes são capitalizados apenas quando é provável que benefícios econômicos
futuros associados com os gastos serão auferidos pelo Grupo.

(iii)

Depreciação
A depreciação é calculada para amortizar o custo de itens do ativo imobilizado, líquido de seus
valores residuais estimados, utilizando o método linear baseado na vida útil estimada dos itens.
A depreciação é reconhecida no resultado. Terrenos não são depreciados.
As vidas úteis estimadas do ativo imobilizado são as seguintes:
Vida útil média (anos)

Edificações
Benfeitoria bens de terceiros
Postes
Amplificador de rede
Moveis e utensílios
Sistema de comunicações
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17,5
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5
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Vida útil média (anos)

Computadores e periféricos
Máquinas e equipamentos
Sistema de refrigerações
Ferragens, ferramentas e instrumentos
Rede de transmissão de dados
Equipamentos TV/Internet/Radio
Cable/Conversor/Instalações domiciliares
Equipamento de telefonia
Veículos
Equipamento em comodato

2017

2016

5
10
10
5
10
10
5
10
5
10

5
10
10
5
7,5
10
5
10
5
10

Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais são revistos a cada data de
balanço e ajustados caso seja apropriado.

i.
(i)

Ativos intangíveis e ágio
Reconhecimento e Mensuração
Ágio
O ágio é mensurado ao custo, deduzido das perdas acumuladas por redução ao valor
recuperável.

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.

(ii)

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, são reconhecidos no resultado conforme
incorridos.

(iii)

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:
Vida útil média em anos

Software
Base de assinantes de internet (i)
Carteira de clientes (i)
(i)

Vidas úteis determinadas com base no fluxo dos contratos com os clientes.
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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.

j.

Instrumentos financeiros
O Grupo classifica ativos financeiros não derivativos nas seguintes categorias: ativos financeiros
mensurados pelo valor justo por meio do resultado, ativos financeiros mantidos até o
vencimento, empréstimos e recebíveis e ativos financeiros disponíveis para venda.
O Grupo classifica passivos financeiros não derivativos nas seguintes categorias: passivos
financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado e outros passivos financeiros.

(i)

Ativos e passivos financeiros não derivativos - reconhecimento e desreconhecimento
O Grupo reconhece os empréstimos e recebíveis e instrumentos de dívida inicialmente na data
em que foram originados. Todos os outros ativos e passivos financeiros são reconhecidos na
data da negociação quando a entidade se tornar parte das disposições contratuais do
instrumento.
O Grupo desreconhece um ativo financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do
ativo expiram, ou quando o Grupo transfere os direitos ao recebimento dos fluxos de caixa
contratuais sobre um ativo financeiro em uma transação na qual substancialmente todos os
riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro são transferidos. Qualquer participação
que seja criada ou retida pelo Grupo em tais ativos financeiros transferidos, é reconhecida como
um ativo ou passivo separado.
O Grupo desreconhece um passivo financeiro quando sua obrigação contratual é retirada,
cancelada ou expirada.
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.

(ii)

Ativos financeiros não derivativos - mensuração
Ativos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado
Um ativo financeiro é classificado como mensurado pelo valor justo por meio do resultado caso
seja classificado como mantido para negociação ou designado como tal no momento do
reconhecimento inicial. Os custos da transação são reconhecidos no resultado conforme
incorridos. Esses ativos são mensurados pelo valor justo e mudanças no valor justo, incluindo
ganhos com juros e dividendos, são reconhecidos no resultado do exercício.

Ativos financeiros mantidos até o vencimento
Esses ativos são mensurados inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de
transação diretamente atribuíveis. Após seu reconhecimento inicial, os ativos financeiros
mantidos até o vencimento são mensurados pelo custo amortizado utilizando o método dos juros
efetivos.
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Empréstimos e recebíveis
Esses ativos são mensurados inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de
transação diretamente atribuíveis. Após seu reconhecimento inicial, os empréstimos e recebíveis
são mensurados pelo custo amortizado utilizando o método dos juros efetivos.

Caixa e equivalentes de caixa
Nas demonstrações de fluxo de caixa, caixa e equivalentes de caixa incluem saldos negativos de
contas garantidas, quando existente na data do balanço, que são exigíveis imediatamente e são
parte integrante da gestão de caixa do Grupo.

(iii)

Passivos financeiros não derivativos - mensuração
Um passivo financeiro é classificado como mensurado pelo valor justo por meio do resultado
caso seja classificado como mantido para negociação ou designado como tal no momento do
reconhecimento inicial. Os custos da transação são reconhecidos no resultado conforme
incorridos. Esses passivos financeiros são mensurados pelo valor justo e mudanças no valor
justo, incluindo ganhos com juros e dividendos, são reconhecidas no resultado do exercício.
Outros passivos financeiros não derivativos são mensurados inicialmente pelo valor justo
deduzidos de quaisquer custos de transação diretamente atribuíveis. Após o reconhecimento
inicial, esses passivos financeiros são mensurados pelo custo amortizado utilizando o método
dos juros efetivos.

k.

Capital social

(i)

Ações ordinárias
Custos adicionais diretamente atribuíveis à emissão de ações e opções de ações são
reconhecidos como redutores do patrimônio líquido. Efeitos de impostos relacionados aos
custos dessas transações estão contabilizadas conforme o CPC 32 / IAS 12.

l.
(i)

Redução ao valor recuperável (Impairment)
Ativos financeiros não-derivativos
Ativos financeiros não classificados ao valor justo por meio do resultado, são avaliados em cada
data de balanço para determinar se há evidência objetiva de perda por redução ao valor
recuperável.
Evidência objetiva de que ativos financeiros tiveram perda de valor inclui:

x

Reestruturação de um valor devido o Grupo em condições que não seriam aceitas em condições
normais;

x

Indicativos de que o devedor ou emissor irá entrar em falência/recuperação judicial;

x

Mudanças negativas na situação de pagamentos dos devedores ou emissores;

x

Desaparecimento de um mercado ativo para o instrumento devido a dificuldades financeiras; ou

x

Dados observáveis indicando que houve um declínio na mensuração dos fluxos de caixa
esperados de um grupo de ativos financeiros.
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x

A provisão para redução ao valor recuperável de contas a receber de clientes é constituída tendo
por base o histórico de perdas das controladas que geralmente representam os créditos vencidos
a partir do 3° mês de vencimento, considerados pela Administração como de improvável
recuperação.
Para investimentos em títulos patrimoniais, evidência objetiva de perda por redução ao valor
recuperável inclui um declínio significativo ou prolongado no seu valor justo abaixo do custo. O
Grupo considera um declínio de 30% como significativo e o período de 9 meses como
prolongado.

Ativos financeiros mensurados ao custo amortizado
O Grupo considera evidência de perda de valor de ativos mensurados pelo custo amortizado
tanto em nível individual. Todos os ativos individualmente significativos são avaliados quanto à
perda por redução ao valor recuperável.
Uma perda por redução ao valor recuperável é calculada como a diferença entre o valor contábil
e o valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados, descontados à taxa de juros efetiva
original do ativo. As perdas são reconhecidas no resultado e refletidas em uma conta de
provisão. Quando o Grupo considera que não há expectativas razoáveis de recuperação, os
valores são baixados. Quando um evento subsequente indica uma redução da perda, a provisão é
revertida através do resultado.

(ii)

Ativos não-financeiros
Os valores contábeis dos ativos não financeiros do Grupo, exceto os ativos fiscais diferidos, são
analisados periodicamente o desempenho das unidades geradoras de caixa definidas, a fim de
identificar uma possível desvalorização nos ágios e outros ativos. A determinação do valor
recuperável da unidade geradora de caixa a que são atribuídos os ágios, inclui também o uso de
hipóteses e estimativas, e requer um grau significativo de julgamento e critério. Caso ocorra
indicação de uma possível desvalorização nessas unidades geradoras de caixa, então o valor
recuperável do ativo é estimado.
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 UGC.
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.
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Perdas por redução ao valor recuperável são reconhecidas no resultado, exceto para o ágio por
rentabilidade futura. 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.

m.

Provisões
As provisões são determinadas por meio do desconto dos fluxos de caixa futuros estimados a
uma taxa antes de impostos que reflita as avaliações atuais de mercado quanto ao valor do
dinheiro no tempo e riscos específicos para o passivo relacionado. Os efeitos do
desreconhecimento do desconto pela passagem do tempo são reconhecidos no resultado como
despesa financeira.

n.

Arrendamentos

(i)

Determinando quando um contrato contém um arrendamento
No início do contrato, o Grupo determina se ele é ou contém um arrendamento.
No início ou na reavaliação sobre se um contrato contém um arrendamento, o Grupo separa os
pagamentos e outras contraprestações requeridas pelo contrato referentes ao arrendamento
daquelas referentes aos outros elementos do contrato com base no valor justo relativo de cada
elemento.

(ii)

Pagamentos de arrendamentos
Os pagamentos para arrendamentos operacionais são reconhecidos no resultado pelo método
linear pelo prazo do arrendamento. Os incentivos recebidos são reconhecidos como parte
integrante das despesas totais de arrendamento, ao longo da vigência do arrendamento.

o.

Demonstrações de valor adicionado
O Grupo elaborou demonstrações do valor adicionado (DVA) nos termos do pronunciamento
técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado, as quais são apresentadas como parte
integrante das demonstrações financeiras conforme práticas contábeis adotadas no Brasil
aplicável as companhias abertas, enquanto para as IFRS representam informação financeira
suplementar.

p.

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 ordenada 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.
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.
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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.

9

Novas normas e interpretações ainda não efetivas
Uma série de novas normas ou alterações de normas e interpretações serão efetivas para
exercícios iniciados após 1º de janeiro de 2018 O Grupo não adotou essas alterações na
preparação destas demonstrações financeiras. O Grupo não planeja adotar estas normas de
forma antecipada.

Impacto estimado da adoção do CPC 48 / IFRS 9 e CPC 49 / IFRS 15
O Grupo e suas controladas são obrigadas a adotar o CPC 48 / IFRS 9 Instrumentos Financeiros
e CPC 47 / IFRS 15 Receita de Contratos com Clientes a partir de 1º de janeiro de 2018. O
Grupo avaliou que o impacto estimado decorrente da aplicação inicial do CPC 48 / IFRS 9 e do
CPC 47 / IFRS 15 não será significativo, o qual se baseia em avaliações realizadas até a data de
emissão destas demonstrações financeiras. Contudo os impactos reais da adoção das normas em
1º de janeiro de 2018 podem ser diferentes, pois as políticas contábeis estão sujeitas a alterações
até que o Grupo e suas controladas apresentem suas primeiras demonstrações financeiras que
incluam a data de aplicação inicial.

IFRS 15 / CPC 47 Revenue from Contracts with Customers (Receita de Contratos
com Clientes)
A IFRS 15/CPC 47 introduz uma estrutura abrangente para determinar se e quando uma receita
é reconhecida, e como a receita é mensurada. A IFRS 15/CPC 47 substitui as atuais normas para
o reconhecimento de receitas, incluindo o CPC 30 (IAS 18) Receitas, CPC 17 (IAS 11)
Contratos de Construção e a CPC 30 Interpretação A (IFRIC 13) Programas de Fidelidade com
o Cliente.
A IFRS 15/CPC 47 entra em vigor para períodos anuais com início em ou após 1º de janeiro de
2018. A adoção antecipada é permitida somente para demonstrações financeiras de acordo com
as IFRS.
Com base na avaliação do Grupo e suas controladas, o reconhecimento e mensuração das
receitas supracitadas são iguais. Portanto, o Grupo e suas controladas não esperam que a
aplicação do IFRS 15/CPC 47 resulte em diferenças significativas no momento do
reconhecimento da receita para esses serviços.
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IFRS 9/CPC 48 Financial Instruments (Instrumentos Financeiros)
A IFRS 9/CPC 48 substitui as orientações existentes na IAS 39 (CPC 38) Instrumentos
Financeiros: Reconhecimento e Mensuração. A IFRS 9/CPC 48 inclui novos modelos para a
classificação e mensuração de instrumentos financeiros e a mensuração de perdas esperadas de
crédito para ativos financeiros e contratuais, como também novos requisitos sobre a
contabilização de hedge. A nova norma mantém as orientações existentes sobre o
reconhecimento e desreconhecimento de instrumentos financeiros da IAS 39/CPC 38.
A IFRS 9 entra em vigor para períodos anuais com início em ou após 1º de janeiro de 2018, com
adoção antecipada permitida somente para demonstrações financeiras de acordo com as IFRS.
O Grupo e suas controladas consideram que os novos requerimentos de classificação não terão
impacto significativos na contabilização de seus ativos financeiros, tendo em vista que os
mesmos não serão designados a outra categoria de mensuração e já não compreendiam ativos
financeiros mantidos até o vencimento, classificados em empréstimos e recebíveis ou
disponíveis para venda. A nova norma exigirá que o Grupo e suas controladas revisem seus
processos contábeis e controles internos relacionados à classificação e mensuração de
instrumentos financeiros.

Redução ao valor recuperável (Impairment) - Ativos financeiros
A IFRS 9/CPC 48 substitui o modelo de ”perdas incorridas” do CPC 38 (IAS 39) por um
modelo prospectivo de “perdas de crédito esperadas”. De acordo com a mesma norma, a
entidade deve mensurar as perdas de modo que reflita os seguintes princípios: o valor imparcial
e ponderado pela probabilidade, o valor do dinheiro no tempo e informações razoáveis e
sustentáveis disponíveis, sem custo ou esforço excessivos sobre eventos passados, condições
atuais e previsões de condições econômicas futuras.
A norma ainda define que as provisões para perdas esperadas serão mensuradas em uma das
seguintes bases, em função de avaliação do nível de risco de crédito e do período contratual
máximo de exposição:
x

Perdas de crédito esperadas para 12 meses, ou seja, perdas de crédito que resultam de possíveis
eventos de inadimplência dentro de 12 meses após a data base; e

x

Perdas de crédito esperadas para a vida inteira, ou seja, perdas de crédito que resultam de todos
os possíveis eventos de inadimplência ao longo da vida esperada de um instrumento financeiro.
O Grupo acredita que os novos requerimentos de redução ao valor recuperável não resultarão
em montantes significativamente diferentes ou em perdas adicionais

IFRS 16/CPC 06 (R2) Leases (Arrendamentos)
A IFRS 16/CPC 06 (R2) introduz um modelo único de contabilização de arrendamentos no
balanço patrimonial para arrendatários. Um arrendatário reconhece um ativo de direito de uso
que representa o seu direito de utilizar o ativo arrendado e um passivo de arrendamento que
representa a sua obrigação de efetuar pagamentos do arrendamento. Isenções opcionais estão
disponíveis para arrendamentos de curto prazo e itens de baixo valor. A contabilidade do
arrendador permanece semelhante à norma atual, isto é, os arrendadores continuam a classificar
os arrendamentos em financeiros ou operacionais.
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A IFRS 16/CPC 06 (R2) substitui as normas de arrendamento existentes, incluindo o CPC 06
(IAS 17) Operações de Arrendamento Mercantil e o ICPC 03 (IFRIC 4, SIC 15 e SIC 27)
Aspectos Complementares das Operações de Arrendamento Mercantil.
A norma é efetiva para períodos anuais com início em ou após 1º de janeiro de 2019. A adoção
antecipada é permitida somente para demonstrações financeiras de acordo com as IFRS e apenas
para entidades que aplicam a IFRS 15/CPC 47 Receita de Contratos com Clientes em ou antes
da data de aplicação inicial da IFRS 16/CPC 06 (R2.

10

Caixa e equivalentes de caixa
Controladora

(i)

Consolidado

2017
(Reapresentado)

2016

2017
(Reapresentado)

2016

Caixa
Bancos
Aplicação financeira (i)

1
195
23.040

1
30
-

29
4.524
19.527

18
1.020
6.187

Total

23.236

31

24.080

7.225

Aplicações financeiras mantidas pela controlada direta Cabo Serviços de Telecomunicações Ltda., em um fundo de
investimento de crédito privado do Banco Itaú com liquidez diária, com uma remuneração média de
aproximadamente 12% ao ano.

Parte das aplicações é proveniente da controlada direta Videomar Rede Nordeste S.A. As
aplicações financeiras em renda fixa referem-se, exclusivamente, a Certificados de Depósitos
Bancários (CDB) pós-fixados e Operações Compromissadas, remuneradas pela variação do
Certificado de Depósito Interbancário (CDI) à rentabilidade média de 101% em 2017 e 2016, e
estão destinadas à negociação imediata e disponíveis para utilização nas operações do Grupo.
A análise do risco de crédito e taxa de juros pode ser vista na nota 27.

11

Aplicações financeiras
Consolidado

Aplicação financeira - recursos vinculados a acordos contratuais (i)

Circulante
Não circulante
(i)

2017
(Reapresentado)

2016

34.706

32.084

34.706

32.084

34.665
41

31.466
618

Do total, R$ 34.665 correspondem a investimentos financeiros mantidos pelo Grupo no Banco Santander, para
cumprimento de contratos contratuais e mantidos pela subsidiária Cabo Serviços de Telecomunicações Ltda., em
cotas de fundos de investimento sem vencimento, disponíveis imediatamente para resgate. A remuneração reflete o
risco da carteira, com base no CDI, fundos multimercados e índices de câmbio. A rentabilidade acumulada dos
fundos de investimento para os exercícios de 2017 e 2016 foi de 10,15% a.a e 8,40% a.a, respectivamente. Veja nota
27.
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As aplicações financeiras são derivadas da aquisição das controladas Cabo Serviços de
Telecomunicações Ltda., Natal Participações e Bahia Participações pela investida ALAOF
Mídia 1.

12

Contas a receber de clientes
Consolidado
2017
(reapresentado)

2016

31.127
875

32.331
3

32.002
42
(13.787)

32.334
(11.766)

18.257

20.568

Contas a receber – serviços
Outras contas a receber
Subtotal
Contas a receber - serviços a faturar
Provisão para redução ao valor recuperável
Total contas a receber de clientes

Os recebíveis do Grupo estão dados em garantias a empréstimos (vide nota 19).

Composição por idade dos valores a receber
Consolidado

A vencer
Vencidos até 30 dias
Vencidos entre 31 e 60 dias
Vencidos entre 61 e 90 dias
Vencidos entre 91 e 120 dias
Vencidos entre 121 a 180 dias
Vencidos há mais de 180 dias

2017

%

2016

%

10.299
5.314
1.135
769
731
1.256
12.498

32%
17%
4%
2%
2%
4%
39%

10.660
6.381
2.307
413
241
2.000
10.332

33%
20%
7%
1%
1%
6%
32%

32.022

100%

32.334

100%

Movimentação da provisão para redução ao valor recuperável
Consolidado
2017

2016

Saldo no início do exercício
Constituição de provisão no exercício

(11.766)
(2.021)

(6.769)
(4.997)

Saldo final

(13.787)

(11.766)

Riscos de crédito e de mercado, e perdas por redução ao valor recuperável
A exposição do Grupo a riscos de crédito e de mercado e perdas por redução ao valor
recuperável relacionadas ao ‘Contas a receber de clientes e outros recebíveis’, está divulgada na
nota explicativa 27 (c-iii).
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Outros créditos
Controladora
2017
(Reapresentado)

2016

2017
(Reapresentado)

2016

10.059

-

1.456
641
-

1.481
1.088
-

10.059

-

2.097

2.569

10.059

-

2.097
-

2.355
214

10.059

-

2.097

2.569

Adiantamento a fornecedores
Outros créditos
Dividendos a receber

Circulante
Não-circulante

14

Consolidado

Depósitos judiciais
Consolidado
2017
(Reapresentado)

2016

Depósitos judiciais

7.578

6.480

Total

7.578

6.480

Valores depositados judicialmente devido à ação de cobrança do Fundo de Universalização dos
Serviços de Telecomunicações (FUST) incidentes sobre as mensalidades de ponto principal e de
pontos adicionais pay-per-view. O Grupo está aguardando a cobrança formal por parte da
ANATEL, quando então o saldo será compensado com o passivo provisionado, conforme
explicado nas notas de nº 20 e 23.

15
a.

Investimentos em controladas
Composição do saldo
Abaixo os investimentos em controladas, apresentados nas demonstrações financeiras
individuais da controladora:
Controladora

Avaliados por equivalência patrimonial
ALAOF Brasil Mídia 1 Holdings S.A.(*)
ALAOF Brasil Mídia 2 Holdings S.A.(*)
Cabo Serviços de Telecomunicações Ltda.
Videomar Rede Nordeste S.A.

(*)

2017
(Reapresentado)

2016

206.889
31.642

192.669
45.960
-

238.531

238.629

A ALAOF Brasil Mídia 1 Holdings S.A e a ALAOF Brasil Mídia 2 Holdings S.A foram incorporadas pela Cabo
Serviços de Telecomunicações Ltda. e pela Videomar Rede Nordeste S/A, respectivamente, de 2017, vide nota 1.1.
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Cabo Telecom
Multiplay
Alaof Mídia 1
Alaof Mídia 2

Controladas direta

418.188

119.186
36.674
197.471
64.857

Capital social

Controladas diretas

477.864

206.910
31.907
192.688
46.359

Patrimônio
líquido

15.994

21.655
(5.661)
-

Resultado do
período

42

(12.399)

7.439
1.128
(3.425)
(17.541)

Resultado
proporcional

Demonstrações financeiras individuais da controladora - controladas

99,99%
99,17%
99,99%
99,14%

Percentual de
participação

8.557

7.438
1.119
-

2017

(20.814)

(3.424)
(17.390)

2016

Resultado de Equivalência
Patrimonial

238.531

206.889
31.642
-

2017

2016

238.629

192.669
45.960

Investimento em
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Movimentação dos investimentos
2017
(Reapresentado)

2016

Saldo inicial em 1º de janeiro

238.629

259.443

Dividendos
Dividendos provisionados e não pagos
Adiantamento para futuro aumento de capital
Ajustes de participações de minoritários
Equivalência patrimonial

(2.000)
(10.059)
3.000
404
8.557

(20.814)

Saldo final em 31 de dezembro

238.531

238.629

Imobilizado
O ativo imobilizado do Grupo é submetido à análise de indicação de perda de seu valor
recuperável para assegurar que o valor contábil não supera o valor recuperável. Após a análise
de fontes de informações externas e internas, em 31 de dezembro de 2017 os ativos não
apresentaram qualquer indício de perda, desvalorização ou dano físico que pudesse
comprometer o fluxo de caixa futuro do Grupo. Adicionalmente o Grupo não mantém ativos
imobilizados em garantias.

a.

Conciliação do valor contábil
Consolidado

Terrenos
Edificações
Benfeitoria bens de terceiros
Postes
Amplificador de rede
Móveis e utensílios
Sistema de comunicações
Computadores e periféricos
Maquinas e equipamentos
Sistema de refrigerações
Ferragens, ferramentas e instrumentos
Rede de transmissão, equipamento óptico
Equipamentos TV/internet/rádio
Cable, conversor, instalações domiciliares
Veículos

Taxa anual de
depreciação

Custo

Depreciação
Acumulada

Líquido em
31.12.2017
(Reapresentado)

Líquido em
31.12.2016

4%
6%
4%
10%
10%
20%
20%
10%
10%
20%
13%
20%
20%
20%

521
728
3.136
1.935
30
2.303
381
3.887
5.341
255
19.351
92.769
69.068
166.469
1.151

(432)
(1.522)
(1.151)
(29)
(1.436)
(298)
(3.190)
(4.039)
(115)
(18.716)
(51.082)
(48.457)
(85.097)
(717)

521
296
1.614
784
1
867
83
697
1.302
140
635
41.687
20.611
81.372
434

521
325
1.167
809
1
794
80
346
1.610
85
760
32.181
17.873
80.340
559

367.325

(221.859)

151.044

137.451

Total imobilizado líquido
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Movimentação do valor contábil
Consolidado
Descrição
Terrenos
Edificações
Benfeitoria bens de terceiros
Postes
Amplificador de rede
Móveis e utensílios
Sistema de comunicações
Computadores e periféricos
Maquinas e equipamentos
Sistema de refrigerações
Ferragens, ferramentas e instrumentos
Rede de transmissão, equipamento óptico
Equipamentos TV/internet/rádio
Cable, conversor, instalações domiciliares
Veículos
Total imobilizado líquido

Valor em
31/12/2016

Aquisições

Baixas

Depreciação

Valor em
31/12/2017
(Reapresentado)

521
325
1.167
809
1
794
80
346
1.610
85
760
32.181
17.873
80.340
559

620
51
218
15
504
588
71
64
14.409
5.513
31.285
-

(355)
(17)
(7.086)
(123)

(29)
(173)
(76)
(145)
(12)
(153)
(541)
(16)
(189)
(4.886)
(2.775)
(23.167)
(2)

521
296
1614
784
1
867
83
697
1302
140
635
41687
20611
81372
434

137.451

53.338

(7.581)

(32.164)

151.044

Consolidado

Descrição
Terrenos
Edificações
Benfeitoria bens de terceiros
Postes
Amplificador de rede
Móveis e utensílios
Sistema de comunicações
Computadores e periféricos
Maquinas e equipamentos
Sistema de refrigerações
Ferragens, ferramentas e instrumentos
Rede de transmissão, equipamento óptico
Equipamentos TV/internet/rádio
Cable, conversor, instalações domiciliares
Veículos
Total imobilizado líquido

17
a.

Valor em
31/12/2015

Aquisições

Baixas

Depreciação

Valor em
31/12/2016

521
314
1.221
826
2
821
112
435
2.017
70
637
18.514
11.930
70.503
516

41
170
65
149
122
5.548
31
286
20.879
6.496
12.338
206

(2)
(9)
(1.205)
(5.339)
(1.927)
(432)

(30)
(222)
(82)
(1)
(167)
(32)
994
(616)
(16)
(163)
(5.285)
(553)
(2.501)
269

521
325
1167
809
1
794
80
346
1610
85
760
32.181
17.873
80.340
559

108.439

46.331

(8.914)

(8.405)

137.451

Custo

Amortização

Saldo em
31/12/2017

Saldo em
31/12/2016

20.113
29
97.769

(16.164)
(64.238)

3.949
29
33.531

5.201
26
53.649

163.416

-

163.416

163.416

281.327

(80.402)

200.925

222.291

Ativos intangíveis e ágio
Composição do valor contábil (Consolidado)
Taxa anual de
amortização
Software (i)
Marcas e patentes
Carteira de clientes (ii)
Ágio na aquisição de
investimentos (iii)
Total intangível líquido

20%
25%
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b.

Movimentação (Consolidado)
Consolidado
Custos
Taxa anual de
amortização
Descrição
Software (i)
Marcas e patentes
Carteira de clientes (ii)
Ágio na aquisição de
investimentos (iii)

Amortizações

Valor em
31/12/2016

Aquisições

Baixas

Adições

Baixas

Valor em
31/12/2017
(reapresentado)

5.201
25
53.649

802
4
-

(1.819)
-

(2.054)
(20.118)

1.819
-

3.949
29
33.531

163.416

-

-

-

-

163.416

222.291

806

(1.819)

(22.172)

4.318

200.925

25%

Total

Consolidado
Taxa anual de
amortização

Valor em
31/12/2015

Adições

Amortização

Valor em
31/12/2016

20%

7.317
25
-

424
89.544
163.416

(2.540)
(35.895)
-

5.201
25
53.649
163.416

7.342

253.384

(38.435)

222.291

Descrição
Software (i)
Marcas e patentes
Carteira de clientes (ii)
Ágio na aquisição de investimentos (iii)

25%

Total

(i)

São os softwares necessários para o correto funcionamento dos equipamentos que controlam e gerenciam os serviços de voz, dados e vídeo da
controlada indireta Cabo Serviços de Telecomunicações Ltda. Como também os sistemas ERP e CRM.

(ii)

Carteria de clientes na aquisição das controladas diretas Cabo Serviços de Telecomunicações Ltda, da Videomar Rede Nordeste S.A.

(iii)

Ágio na aquisição das empresas Cabo Serviços de Telecomunicações Ltda., Natal Participações S.A. e Bahia Participações S.A. pela controlada
ALAOF Brasil Mídia Holdings 1 e das empresas Videomar Rede Nordeste S.A. pela controlada ALAOF Brasil Mídia Holdings 2.

c.

Análise de recuperabilidade de ativos tangíveis e intangíveis

(i)

Tangíveis e intangíveis com vida útil definida
A Administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos tangíveis e intangíveis
com vida útil definida com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias
econômicas, operacionais ou tecnológicas que possam indicar deterioração ou perda de seu
valor recuperável.

(ii)

Ágio pago por expectativa de rentabilidade futura
Controlada Cabo Serviços de Telecomunicações Ltda.: Ágio advindo da incorporação das
empresas Alaof Mídia 1, Bahia Participações e Natal Participações, referente alocação do preço
de compra gerado na compra das empreas Cabo Serviços, Natal Participações e Bahia
Participações pela Alaof Mídia 1, em 28 de feveveiro de 2015.
Cabo Serviços de Telecomunicações Ltda
Videomar Rede Nordeste S/A

145.306
18.110

Ágio

163.416

As empresas testam anualmente o valor recuperável dos seus ativos intangíveis de vida útil
indefinida, que se constitui principalmente de softwares e ágio por expectativa de resultados
futuros, advindos de processos de combinação de negócios, utilizando o conceito do valor em
uso, através de modelos de fluxo de caixa descontado.
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O ágio apurado na aquisição do investimento é testado anualmente em relação ao seu valor de
recuperação, no nível da unidade geradora de caixa.

(iii)

Principais premissas utilizadas nos testes de perda do valor recuperável de ativos
tangíveis e intangíveis
Para fins de teste de perda por redução ao valor recuperável de ativos tangíveis e intangíveis
considerou-se o Grupo como duas unidades geradoras de caixa, sendo elas as controladas Cabo
Serviços de Telecomunicações Ltda. e Videomar Rede Nordeste S.A.,
As controladas Cabo Serviços de Telecomunicações Ltda. e Videomar Rede Nordeste S.A.
realizaram teste de valor recuperável dos ativos tangíveis e intangíveis em 2017, por meio de
cálculo baseado no valor em uso a partir de projeções de caixa provenientes de orçamentos
financeiros aprovados pela alta administração.
Os fluxos de caixa futuros foram descontados com base na taxa representativa do custo de
capital. De forma consistente com as técnicas de avaliação econômica, a avaliação do valor em
uso é efetuada para um período de 05 (cinco) anos, e a partir de então, considerando-se a
perpetuidade das premissas tendo em vista a capacidade de continuidade dos negócios por
tempo indeterminado.
Para desconto dos fluxos de caixa futuros utilizou-se a taxa real de 13,81% a.a. e 14,47% a.a.
para as controladas Cabo Serviços de Telecomunicações Ltda. e Videomar Rede Nordeste S.A.,
respectivamente.
A estimativa do valor em uso utilizou as seguintes premissas:

Receita
Cabo Serviços de Telecomunicações Ltda.
O volume e o preço de venda foram projetados em base real (com inflação) com base nas
estimativas da Empresa e resultam em crescimento composto agregado (CAGR) de 6,1% a.a.
entre os exercícios de 2018 e 2022.
Videomar Rede Nordeste S.A.
O volume e o preço de venda foram projetados em base real (com inflação) com base nas
estimativas da Companhia e resultam em crescimento composto agregado (CAGR) de 7,7% a.a.
entre os exercícios de 2018 e 2022.

Custo
O custo foi projetado com base nas estimativas do Grupo, após a projeção das vendas.

Despesas
As despesas variáveis de vendas foram projetadas com base nos percentuais históricos sobre a
receita operacional bruta.
As despesas administrativas e gerais de vendas foram embasadas nos gastos orçados e
aprovados pela alta administração.
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Lucro Líquido e Geração de Caixa Livre
Cabo Serviços de Telecomunicações Ltda.
O Lucro Líquido resultante da aplicação das premissas acima cresce com uma taxa de
crescimento composta (CAGR) de 6,1 % a.a. entre o período de 2018 e 2022.
A Geração de Caixa Livre é então calculada usando-se projeções de investimentos e variações
de capital de giro. Para a perpetuidade a taxa de crescimento utilizada é zero.
Videomar Rede Nordeste S.A.
O Lucro Líquido resultante da aplicação das premissas acima cresce com uma taxa de
crescimento composta (CAGR) de 7,7 % a.a. entre o período de 2018 e 2022.
A Geração de Caixa Livre é então calculada usando-se projeções de investimentos e variações
de capital de giro. Para a perpetuidade a taxa de crescimento utilizada é zero.
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Fornecedores e outras contas a pagar
O saldo de fornecedores é decorrente de aquisições de materiais e serviços utilizados no giro das
atividades operacionais do Grupo . O saldo de fornecedores é composto como segue:
Consolidado

Fornecedores
Fornecedores de sinais
Fornecedores nacionais
Fornecedores estrangeiros
Fornecedores de serviços

Outras contas a pagar
Contas a pagar programadoras
Energia, água e telefones
Outras

Total de fornecedores e outras contas a pagar
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Empréstimos e financiamentos

(vi)

Composição do saldo

2017
(Reapresentado)

2016

1.240
9.578
6.239
750

960
1.863
536
9.032

17.807

12.391

1.658
142
939

1.881
158
2.303

2.739

4.342

20.546

16.733

As informações sobre os termos contratuais dos empréstimos e financiamentos, que são
mensurados pelo custo amortizado, são descritas a seguir.
Conslidado
Instituição financeira

Vencimentos

Taxa de juros ao
ano

Modalidade

Banco Itaú - CCB

mai/25

CDI + 4% a.a

Capital de giro
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Conslidado
Instituição financeira

Vencimentos

Taxa de juros ao
ano

Modalidade

Banco do Brasil
Banco do Nordeste do Brasil
SG Equipment Finance (a)
Banco Itaú

jul/19
dez/22
out/20
mai/25

11,09% a.a
11,18% a.a
13,40% a.a
CDI + 7,40% a.a

Capital de giro
Inversões fixas
Aquisição de ativos
Capital de giro

2017
(Reapresentado)

2016

7.300
3.929
23.531

1.458
8.116
5.245
25.393

79.643

89.748

Circulante
Não circulante

(a)

(vii)

24.860
54.783

21.581
68.167

79.643

89.748

Aquisição de equipamentos de informática, no valor de R$ 5.863, prazo de 60 meses, SG Equipment Finance S/A.

Movimentação do saldo
A movimentação dos empréstimos e financiamentos segue:
Adições

SG Equipment
Banco Itaú
Banco do Brasil
Banco do Nordeste do Brasil
Banco Itaú – CCB
Arrendamento mercantil (a)

Baixas

Saldo em
2016

Liberação

Juros

Principal

Juros

Saldo em
2017

100
25.393
1.458
8.116
49.536
5.145

608
-

3
4.243
8.340
-

(84)
(4.695)
(1.458)
(1.424)
(1.231)

(4)
(1.410)
(12.993)
-

15
23.531
7.300
44.883
3.914

89.748

608

12.586

(8.892)

(14.407)

79.643

Os empréstimos e financiamentos apresentam a seguinte maturidade:
Consolidado
Ano
2017
2018
2019
2020
Após 2020

(viii)

2017

2016

24.860
24.860
26.419
3.504

21.581
20.874
20.874
26.419
-

79.643

89.748

Garantias
Os empréstimos e financiamentos estão garantidos por:
Instituição financeira

Contrato

Garantias

Banco do Nordeste do Brasil
Banco Itaú

Contrato 183.2015.1357.7040
Contrato 24501829

Fiança bancária
Aplicação financeira vinculada (Nota 11)

A controlada Videomar detém um empréstimo com o Banco Itaú, será pago em 39 parcelas até o
ano de 2021. Em garantia, foram concedidas cessões fiduciárias de créditos do Grupo.
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(ix)

Covenants
O Grupo, por meio de sua controlada Cabo Serviços, detém dois empréstimos bancários no
montante de R$ 79.643 em 31 de dezembro de 2017 (em 2016, R$ 89.748), que contemplam os
covenants descritos abaixo, que são monitorados pela Companhia e em 2017 forão atendidos..
De acordo com os termos do contrato do Banco do Nordeste do Brasil, o empréstimo será pago
em 60 parcelas nos próximos 5 anos. Contudo, o contrato contém uma cláusula restritiva
(covenant) onde estabelece que se o Grupo não pagar pontualmente quaisquer das prestações
previstas neste instrumento, ou se não dispuser de saldo suficiente, nas datas dos seus
respectivos vencimentos, para que o financiador promova os lançamentos bancários destinados
às suas respectivas liquidações, devido esta ter sido a forma de pagamento escolhida pelo
financiado, o empréstimo se torna imediatamente vencido.
O empréstimo com o Banco Itaú será pago em 21 parcelas até o ano de 2021 e possui covenants
relacionados ao cumprimento de indicadores financeiros, representados por investimentos em
ativo fixo (aquisições de máquinas, equipamentos, veículos ou infraestrutura utilizados para
produção de bens ou serviços prestados pelo Grupo) e relação entre dívida bancária/EBITDA a
serem observados pelo Grupo.
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Obrigações tributárias
Consolidado

FUST a pagar (a)
ICMS a recolher
COFINS a recolher
Imposto de renda e contribuição social a pagar
ECAD a recolher
Outros
Total
(a)
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2017
(Reapresentado)

2016

7.450
3.451
1.184
379
1.721

6.508
3.137
957
162
1.072
2.041

14.185

13.877

Valores referentes ao recolhimento em juízo do imposto Fundo de Universalização dos Serviços de
Telecomunicações (FUST), uma vez que a controlada Videomar Rede Nordeste S.A. questiona a incidência dessa
tributação sobre as receitas de mensalidade. Por determinação da justiça, o Grupo vem fazendo o recolhimento desses
impostos através de depósitos judiciais. Vide nota 14.

Passivo fiscal diferido
Consolidado
2017
(Reapresentado)

2016

Passivo fiscal diferido

12.206

18.292

Total

12.206

18.292

A conciliação das bases para cálculo do passivo fiscal diferido, estão demonstradas na nota
explicativa 28.
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Provisões e obrigações trabalhistas
Consolidado

Salários e ordenados a pagar
INSS a recolher
FGTS a recolher
Provisão para férias
INSS sobre provisão para férias
FGTS sobre provisão para férias
IRRF a recolher
Outros
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2017
(Reapresentado)

2016

955
1.040
294
949
2.866
123
55
18

914
1.071
273
785
2.621
204
178
59

6.300

6.105

Provisões para contigências
As provisões e obrigações trabalhistas apresentadas no Consolidado referem-se às controladas
diretas Cabo Serviços de Telecomunicações Ltda. e Videomar Rede Nordeste S.A.
Consolidado

(i)

2017
(Reapresentado)

2016

Provisão para ações cíveis - ECAD
Provisão para ações cíveis - demais causas
Provisão para ações tributárias - FUST ANATEL
Provisão para ações tributárias - demais causas
Provisão para ações trabalhistas

7.804
484
297
109
85

7.067
82
484
109
85

Total

8.779

7.827

Movimentação
Consolidado
Descrição
Provisão para ações cíveis - ECAD
Provisão para ações cíveis - demais causas
Provisão para ações tributárias - FUST ANATEL
Provisão para ações tributárias - demais causas
Provisão para ações trabalhistas
Total

50
459

Valor em
31/12/2016

Adições

Valor em
31/12/2017

7.067
484
82
109
85

737
215
-

7.804
484
297
109
85

7.827

952

8.779
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A controlada Videomar Rede Nordeste S.A. é parte (polo passivo) em ações judiciais e
processos administrativos perante alguns tribunais e órgãos governamentais, decorrentes do
curso normal das operações, envolvendo questões cíveis, tributárias e trabalhistas, conforme
descritos a seguir:

Provisão para ações cíveis – ECAD
Trata-se de uma representação proposta pela Associação Brasileira de Televisão por Assinatura
- ABTA em desfavor do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD e suas
associações pela prática de conduta anticompetitiva, consistente na fixação conjunta dos valores
referentes aos direitos de execução pública de obras musicais, lítero-músicas e fonogramas e na
criação de barreiras à entrada para impedir ou dificultar a constituição de novas associações. Em
18 de agosto de 2017 foi assinado, pela Cabo Serviços de Telecomunicações Ltda., acordo para
quitação da dívida, tendo sido efetuado o pagamento em 29 de agosto de 2017 de R$ 3.000. Foi
baixado o valor de R$ 11.138 produzindo um efeito positivo no resultado (outras receitas
operacionais, vide nota 34) de R$ 8.138. A baixa desse saldo está demonstrada nas variações
das notas 20 – Obrigações tributárias e 25 – Outras Obrigações.
A Videomar Rede Nordeste S.A. está discutindo judicialmente o montante dos valores exigidos
pelo ECAD - Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, órgão que atua como
representante legal de artistas e autores na cobrança e distribuição de pagamentos de royalties a
eles devidos pela divulgação pública de composições musicais no Brasil. A Administração da
empresa, apoiada na opinião de seus assessores jurídicos, julgou que os valores contabilizados
são suficientes para fazer face às prováveis perdas sobre tal questão.
Durante o exercício de 2017 foi realizado uma provisão no montante de R$ 737,
correspondentes ao provisionamento mensal do ECAD, calculado com base no valor de R$
1,81/assinante por mês.

Provisão para ações cíveis - demais causas
Referem-se a ações movidas por clientes requerendo indenizações por danos morais. O Grupo,
com base na avaliação de seus assessores jurídicos, julgou suficiente os valores provisionados
para fazer face às prováveis perdas sobre tais questões.
Durante o exercício de 2017 houve o provisionamento de dezoito ações cíveis ajuizadas com
probabilidade de perda provável de R$ 215.

Provisão para ações tributárias - FUST ANATEL
A Controlada Videormar Rede Nordeste S.A. questiona, em via administrativa, a cobrança do
Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações - FUST pela Agência Nacional de
Telecomunicações - ANATEL, sobre suas receitas provenientes de serviços de internet banda
larga.
Adicionalmente, sobre as receitas provenientes para as demais bases de incidência
(mensalidades referentes ao ponto principal, mensalidades de pontos adicionais pay-per-view), a
partir de abril de 2012, a Grupo passou a depositar judicialmente o FUST, conforme explicado
nas notas de nº 14 e 20. A Administração da Grupo julgou suficiente os valores provisionados
para fazer face às prováveis perdas sobre tais questões.
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Provisão para ações trabalhistas
Refere-se a ações movidas por ex-funcionários requerendo direitos trabalhistas de períodos
trabalhados. A Administração da Grupo julga que os valores contabilizados são suficientes para
fazer face às prováveis perdas sobre tais questões.

Provisões trabalhistas, cíveis e tributárias com possíveis chances de perda
O Grupo discute outras ações para as quais a estimativa dos assessores jurídicos é de perdas
possíveis. Para essas ações, não foi constituída provisão contábil para fazer face às eventuais
perdas, tendo em vista que as Controladas consideram ter embasamento jurídico que
fundamente os procedimentos adotados para a defesa.
Consolidado
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Perdas possível

2017

2016

Provisão para ações cíveis - ECAD
Provisão para ações cíveis - demais causas
Provisão para ações tributárias - FUST ANATEL
Provisão para ações tributárias - demais causas
Provisão para ações trabalhistas

7.804
110
297
998
115

7.067
96
365
832
85

Total

9.324

8.445

Obrigações com aquisição de controladas
Consolidado
2017
(Reapresentado)

2016

Contas a pagar - Escrow

34.665

31.483

Total

34.665

31.483

Controlada direta Cabo Serviços de Telecomunicações Ltda.: Contas a pagar recebido pela
incorporação da Alaof Mídia 1 durante o exercício de 2017. Refere-se à obrigações e garantias
com os investidores da Alaof Mídia 1, referente a aquisição da Cabo Serviços de
Telecomunicações Ltda, Bahia Participações e Natal Participações, a serem amortizadas pelo
prazo de prescrição de possíveis contingências e garantias das operações. O recurso financeiro
para garantir a liquidez dessa obrigação está mantido em aplicações financeiras vinculadas (nota
11).
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Outras obrigações
Consolidado
2017
(Reapresentado)

2016

Ministério da cultura - ECAD (a)
Outras

915

9.227
2.267

Total

915

11.494
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Consolidado

(a)

26
a.

2017
(Reapresentado)

2016

Circulante
Não circulante

915
-

1.821
9.673

Total

915

11.494

Controlada direta Cabo Serviços de Telecomunicações Ltda.: Trata-se de uma proposta pela Associação Brasileira de
Televisão por Assinatura - ABTA em desfavor do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD e suas
associações pela prática de conduta anticompetitiva, consistente na fixação conjunta dos valores referentes aos
direitos de execução pública de obras musicais, lítero-musicais e fonogramas e na criação de barreiras à entrada para
impedir ou dificultar a constituição de novas associações. Mais informações vide Nota 23.

Patrimônio Líquido
Capital Social e Reservas de Capital
Ações ordinárias
Em milhares de ações

2017

2016

Em 1° de janeiro
Emitidas e pagas em dinheiro

264.290
26.002

1
264.289

Emitidas em 31 de dezembro - totalmente integralizadas

290.292

264.290

As ações ordinárias têm os mesmos direitos com relação aos ativos líquidos residuais do Grupo.
A ALAOF Brasil Mídia Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia é o
controlador do Grupo e detém 99,99% de suas ações.

(i)

Ações ordinárias
Os detentores de ações ordinárias têm o direito ao recebimento de dividendos conforme definido
no estatuto do Grupo. As ações ordinárias dão direito a um voto por ação nas deliberações do
Grupo.

Emissão de ações ordinárias
Em 13 de dezembro de 2017 o capital social foi aumentado e integralizado por meio de emissão
de 26.002 mil ações, ao valor de R$ 1,00 cada, chegando ao montante de R$ 290.292, todas as
novas ações emitidas terão as mesmas características das ações atualmente existentes, conforme
Ata de Assembleia Geral Extraordinária, aprovada pelos acionistas.

b.

Reserva de capital
Stock Options
Descrição dos planos
O plano de opção de compra de ações e outras avenças foi celebrado entre ALAOF Brasil Mídia
Holdings - Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia (o “Fundo”) e Triple Play
Brasil Participações. Através do contrato firmado, o Fundo outorga em favor de cada
participante opções para a compra e aquisição pelo participante de um certo número de ações da
Triple Play Brasil Participações S.A., detidas pelo Fundo.
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Características dos planos
Plano A

Triple Play

Data da Outorga
Quantidade de opções Outorgadas
Período de Carência para o Exercício (Vesting)
Preço de Exercício Inicial
Beneficiários (colaboradores)

29/09/2017
4.374.917
(c)
1,00
10

Plano B

Triple Play

Data da Outorga
Quantidade de opções Outorgadas
Período de Carência para o Exercício (Vesting)
Preço de Exercício Inicial
Beneficiários (colaboradores)

29/09/2017
4.374.917
(c)
1,00
10

Plano C

Triple Play

Data da Outorga
Quantidade de opções Outorgadas
Período de Carência para o Exercício (Vesting)
Preço de Exercício Inicial
Beneficiários (colaboradores)

29/09/2017
4.374.917
(c)
1,00
10

Plano D

Triple Play

Data da Outorga
Quantidade de opções Outorgadas
Período de Carência para o Exercício (Vesting)
Preço de Exercício Inicial
Beneficiários (colaboradores)

29/09/2017
2.758.040
(c)
1,00
2

Plano E

Triple Play

Data da Outorga
Quantidade de opções Outorgadas
Período de Carência para o Exercício (Vesting)
Preço de Exercício Inicial
Beneficiários (colaboradores)

29/09/2017
2.758.040
(c)
1,00
2

Plano F

Triple Play

Data da Outorga
Quantidade de opções Outorgadas
Período de Carência para o Exercício (Vesting)
Preço de Exercício Inicial
Beneficiários (colaboradores)

29/09/2017
2.758.040
(c)
1,00
2

Com relação aos preços de exercício:
x

Plano A: o valor de R$1,00 (um real), corrigido pela variação do Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo, medido mensalmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(“IPCA/IBGE”), apurado pro rata dia entre 6 de março de 2015 e a data do exercício das Opções
pelo Participante.
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x

Plano B: o valor de R$1,00 (um real), corrigido pela variação do IPCA/IBGE, apurado pro rata
dia entre 6 de março de 2015 e a data do exercício das Opções pelo Participante, acrescida de
7% (sete por cento) ao ano.

x

Plano C: o valor de R$1,00 (um real), corrigido pela variação do IPCA/IBGE, apurado pro rata
dia entre 6 de março de 2015 e a data do exercício das Opções pelo Participante, acrescida de
12% (doze por cento) ao ano.

x

Plano D: o valor de R$1,00 (um real), corrigido pela variação cambial, apurada conforme a
média das taxas de câmbio (i.e., de compra e venda) de dólares norte-americanos em moeda
corrente nacional publicadas pelo Banco Central do Brasil (“Taxa Média”), pro rata dia entre 6
de março de 2015 e a data do exercício das Opções pelo Participante.

x

Plano E: O valor de R$1,00 (um real), corrigido pela variação cambial, apurada conforme a
Taxa Média, pro rata dia entre 6 de março de 2015 e a data do exercício das Opções pelo
Participante, acrescida de 7% (sete por cento) ao ano.

x

Plano F: O valor de R$1,00 (um real), corrigido pela variação cambial, apurada conforme a
Taxa Média, pro rata dia entre 6 de março de 2015 e a data do exercício das Opções pelo
Participante, acrescida de 12% (doze por cento) ao ano.
O valor de mercado de cada opção de ação é estimado na data da outorga, usando o modelo
“Black-Scholes” de precificação de ações, o qual usa as seguintes premissas básicas: o preço na
outorga, o preço de exercício, o prazo de carência, a volatilidade do preço das ações, o
percentual de dividendos distribuídos e a taxa livre de risco.

Condições de exercício
Somente poderão ser exercidas se as seguintes condições forem atendidas, de forma cumulativa:
x

Obtenção da anuência prévia da ANATEL para o exercício da respectiva opção adiquirida pela
participante, caso assim exigido pela regulamentação em vigor;

x

adesão, pelo participante, ao Acordo de acionistas do Grupo, na qualidade de acionista
minoritário.
Uma vez atingidas as condições para aquisição do direito e as condições de exercício de uma
Opção, referida Opção poderá ser exercida pelo participante a qualquer momento, observando o
período de carência de 90 (noventa) dias contados a partir da data em que se verificar o
cumprimento das condições de exercício.

c.

Prazo de carência
Percentual de Opções que adquirem direito condicionado de exercício
Prazos de carência das opções
Imediato
31/12/2017
31/12/2018
31/12/2019

Opções A

Opções B

Opções C

Opções D

Opções E

Opções F

40%
20%
20%
20%

40%
20%
20%
20%

40%
20%
20%
20%

40%
20%
20%
20%

40%
20%
20%
20%

40%
20%
20%
20%
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Principais premissas
Plano A
Data de outorga

29/09/2017

Rendimento dos dividendos (%)
Volatilidade esperada (%)*
Taxa de juros de risco livre (%)
Tempo de vida esperada das opções de ações (anos)
Valor das ações na data da outorga
Strike projetado
Valor justo da opção

0,45%
26,32%
7,75%
3,04
2,06
1,16
0,91
Plano B

Data de outorga

29/09/2017

Rendimento dos dividendos (%)
Volatilidade esperada (%)*
Taxa de juros de risco livre (%)
Tempo de vida esperada das opções de ações (anos)
Valor das ações na data da outorga
Strike projetado
Valor justo da opção

0,45%
26,32%
7,75%
3,04
2,06
1,18
0,89
Plano C

Data de outorga

29/09/2017

Rendimento dos dividendos (%)
Volatilidade esperada (%)*
Taxa de juros de risco livre (%)
Tempo de vida esperada das opções de ações (anos)
Valor das ações na data da outorga
Strike projetado
Valor justo da opção

0,45%
26,32%
7,75%
3,04
2,06
1,20
0,93
Plano D

Data de outorga

29/09/2017

Rendimento dos dividendos (%)
Volatilidade esperada (%)*
Taxa de juros de risco livre (%)
Tempo de vida esperada das opções de ações (anos)
Valor das ações na data da outorga
Strike projetado
Valor justo da opção

0,45%
26,32%
7,75%
3,04
2,06
1,05
1,02
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Plano E
Data de outorga

29/09/2017

Rendimento dos dividendos (%)
Volatilidade esperada (%)*
Taxa de juros de risco livre (%)
Tempo de vida esperada das opções de ações (anos)
Valor das ações na data da outorga
Strike projetado
Valor justo da opção

0,45%
26,32%
7,75%
3,04
2,06
1,07
1,00
Plano F

Data de outorga

29/09/2017

Rendimento dos dividendos (%)
Volatilidade esperada (%)*
Taxa de juros de risco livre (%)
Tempo de vida esperada das opções de ações (anos)
Valor das ações na data da outorga
Strike projetado
Valor justo da opção
(*)

0,45%
26,32%
7,75%
3,04
2,06
1,08
0,99

A volatilidade e o rendimento dos dividendos foram extraídos a partir da média do segmento do Grupo na
Bloomberg.

Aprovação dos planos
Os planos foram aprovados por meio de Ata de Reunião do Comitê de Investimento, assinada
no dia 28 de setembro de 2017 e que aprovou os termos e condições dos Contratos de Opção
celebrados entre o Fundo e cada participante, e autorizou a ALAOF do Brasil Administradora de
Valores Mobiliários e Consultoria Ltda. (gestora do Fundo) a celebrar, em nome do Fundo,
todos os Contratos de Opção e todos os documentos relacionados ou decorrentes de referidos
documentos. O total de opções outorgadas por todos os planos nesta data foram de 21.398.861
opções, com preço de exercício unitário no valor de R$1,00 (um real), corrigido pela variação
cambial, apurada conforme a média das taxas de câmbio de dólares norte-americanos em moeda
corrente nacional publicadas pelo Banco Central do Brasil (“Taxa Média”), pro rata dia entre 6
de março de 2015 e a data do exercício das Opções pelo Participante. O valor de preço de
exercício para cada plano está descrito acima na seção “Características dos planos”.

Despesa do Plano de Opções
Os montantes das amortizações registradas como despesa, nas demonstrações financeiras, em
contrapartida ao patrimônio líquido do Grupo, desde a data da outorga até 31 de dezembro de
2017, estão descritos a seguir:

Planos
A-F

Preço de
Exercício no
29 de setembro
de 2017
1,00
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Data da
Outorga

Despesa
Acumulada
31/12/2017
(Individual)

Despesa
Acumulada
31/12/2017
(Consolidado)

29/09/2017

13.496

13.496
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Movimentação consolidada dos planos

Triple Play

Quantidade de opções Outorgadas – Inicio 01/01/2017
Movimento 2017
Outorgadas
Exercidas, Canceladas ou prescritas
Quantidade de Opções Final 2017

d.

21.398.861
21.398.861

Lucro básico diluído por ação
O resultado básico e diluído por ação foi calculado mediante a divisão do resultado atribuível
aos acionistas do Grupo pela quantidade média das ações ordinárias em circulação no exercício.
O Grupo não detém ações potenciais diluíveis em circulação que poderiam resultar na diluição
do lucro por ação.
2017
(Reapresentado)

2016

Prejuízo atribuido aos acionistas detentores de ações:
Ordinárias

(8.027)
264.290

(27.190)
264.290

Total de ações ordinárias em milhares

264.290

264.290

(0,03033)

(0,10288)

Resultado básico diluído por ação

27
a.

Instrumentos financeiros
Classificação contábil e valores justos
A tabela a seguir apresenta os valores contábeis e os valores justos dos ativos e passivos
financeiros, incluindo os seus níveis na hierarquia do valor justo. Não inclui informações sobre
o valor justo dos ativos e passivos financeiros não mensurados ao valor justo, se o valor contábil
é uma aproximação razoável do valor justo.
A Companhia e controladas avaliaram seus ativos e passivos financeiros em relação aos
valores de mercado, por meio de informações disponíveis e metodologias de avaliação
apropriadas. Entretanto, tanto as interpretações dos dados de mercado quanto a seleção de
métodos de avaliação requerem considerável julgamento e razoáveis estimativas para se
produzir o valor de realização mais adequado. Como consequência, as estimativas
apresentadas não indicam, necessariamente, os montantes que poderão ser realizados no
mercado corrente. O uso de diferentes hipóteses de mercado e/ou metodologias pode ter um
efeito relevante nos valores de realização estimados. Em 31 de dezembro de 2017, o Grupo ou
controladas não identificaram variações no valor recuperável de seus instrumentos
financeiros.
Os quadros a seguir apresentam a composição dos ativos e passivos financeiros em 31
de dezembro de 2017 mensuração do valor justo:
Consolidado
2017 (Reapresentado)

Classificação por categoria

Ativo
Caixa e equivalentes de caixa
Aplicações financeiras
Contas a receber de clientes
Outros créditos

Empréstimos e recebíveis
Empréstimos e recebíveis
Empréstimos e recebíveis
Empréstimos e recebíveis
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2016

Saldo
contábil

Valor
justo

Saldo
contábil

Valor
justo

24.080
34.706
18.257
2.097

24.080
34.706
18.257
2.097

7.225
32.084
20.568
2.097

7.225
32.084
20.568
2.097

79.140

79.140

61.974

61.974
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Consolidado

Passivo
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Obrigações por aquisição de
controladas

2016

2017 (Reapresentado)

Classificação por categoria

Outros passivos financeiros
Outros passivos financeiros
Outros passivos financeiros

Saldo
contábil

Valor
justo

Saldo
contábil

Valor
justo

20.546
79.643

20.543
79.643

16.733
89.748

16.733
89.748

34.665

34.665

31.483

31.483

134.851

134.851

137.964

137.964

Os seguintes métodos e premissas foram adotados na determinação do valor justo:
x

Caixa e equivalentes de caixa e aplicações financeiras vinculadas - São definidas como
Empréstimos e recebíveis, sendo que o valor justo poderia ser considerado como “semelhante”
ao valor contábil, uma vez que o risco de crédito das contrapartes (instituições financeiras de
primeira linha) não produziriam diferenças significativas entre ambos.

x

Contas a receber, outros créditos, fornecedores e outras obrigações – São ativos reconhecidos
inicialmente pelo seu valor justo acrescido de quaisquer custos atribuíveis, após o
reconhecimento inicial são mantidos pelo custo amortizado. Os valores justos desses ativos e
passivos financeiros são próximos dos saldos contábeis, dado o curto prazo para liquidação das
operações.

x

Empréstimos e financiamentos - após reconhecimento inicial, empréstimos e financiamentos
sujeitos a juros são mensurados subsequentemente pelo custo amortizado, utilizando o método
da taxa de juros efetivos. Ganhos e perdas são reconhecidos na demonstração dos resultados no
momento da baixa dos passivos, bem como durante o processo de amortização pelo método da
taxa de juros efetivos.

b.

Gerencimento de capital
O objetivo do gerenciamento de capital do Grupo é assegurar que se mantenha um crédito forte
perante as instituições financeiras e uma boa relação de capital, a fim de suportar os negócios do
Grupo e maximizar o valor aos acionistas.
O Grupo administra sua estrutura de capital fazendo ajustes e adequando às condições
econômicas atuais. Com esse objetivo, o Grupo pode efetuar captação de novos empréstimos,
investimentos em aquisições de empresas e expansão da sua área de atuação.
Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2017, não houve mudança nos objetivos, políticas
ou processos de estrutura de capital.
O Grupo inclui na estrutura de dívida líquida os saldos de: empréstimos e financiamentos,
deduzidos de caixa e equivalentes de caixa e aplicações financeiras.
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Os índices de endividamento líquido consolidado sobre o patrimônio líquido do Grupo são
compostos das seguintes formas:
Consolidado

c.

2017
(Reapresentado)

2016

Saldo
contábil

Saldo
contábil

Ativo
Caixa e equivalentes de caixa
Aplicações financeiras
Empréstimos e financiamentos

24.080
34.706
(79.643)

7.225
32.084
(89.748)

Endividamento líquido
Patrimônio líquido
Indice de individamento líquido

(20.857)
268.420
7,77%

(50.439)
236.949
21,29%

Gerenciamento dos riscos financeiros
O Grupo possui exposição para os seguintes riscos resultantes de instrumentos financeiros:

x

Risco de crédito;

x

Risco de liquidez; e

x

Risco de mercado.

(i)

Estrutura de gerenciamento de risco
A Administração do Grupo tem a responsabilidade sobre o estabelecimento e supervisão da
estrutura de gerenciamento de risco do Grupo. É responsável pelo desenvolvimento e
acompanhamento das políticas de gerenciamento de risco do Grupo.
As políticas de gerenciamento de risco do Grupo são estabelecidas para identificar e analisar os
riscos aos quais o Grupo está exposto, para definir limites de riscos e controles apropriados, e
para monitorar os riscos e a aderência aos limites definidos. As políticas de gerenciamento de
risco e os sistemas são revisados regularmente para refletir mudanças nas condições de mercado
e nas atividades do Grupo. O Grupo através de suas normas e procedimentos de treinamento e
gerenciamento, busca manter um ambiente de disciplina e controle no qual todos os
funcionários tenham consciência de suas atribuições e obrigações.

(ii)

Risco de crédito
Risco de crédito é o risco de o Grupo incorrer em perdas financeiras caso um cliente ou uma
contraparte em um instrumento financeiro falhe em cumprir com suas obrigações contratuais.
Esse risco é principalmente proveniente das contas a receber de clientes e de instrumentos
financeiros do Grupo.
O valor contábil dos ativos financeiros representa a exposição máxima do crédito.
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Contas a receber e outros recebíveis
A exposição do Grupo a risco de crédito é influenciada principalmente pelas características
individuais de cada cliente. Contudo, a Administração também considera os fatores que podem
influenciar o risco de crédito da sua base de clientes, incluindo o risco do ambiente em que
opera e riscos do negócio.
A Administração estabeleceu uma política de análise cadastral dos novos clientes, analisando
individualmente quanto à sua condição financeira e histórico financeiro com o Grupo.
Em 31 de dezembro de 2017, a exposição máxima ao risco de crédito para ‘Contas a receber de
clientes’ por região geográfica era:
Consolidado
Em milhares de Reais

2017

2016

Ceará
Rio Grando do Norte

24.312
7.774

25.092
7.242

Total

32.086

32.334

O Grupo limita a sua exposição ao risco de crédito de contas a receber, estabelecendo um prazo
máximo de pagamento de um mês para clientes individuais e corporativos, respectivamente.
O Grupo não exige garantias com relação à ‘Contas a receber e outros recebíveis’.
O Grupo registrou uma provisão para perda que representa sua estimativa de perdas incorridas
referentes à ‘Contas a receber e outros recebíveis’.
A composição por classe de vencimento no final do período de relatório dos saldos para os quais
não foram reconhecidas provisões para perdas por redução no valor recuperável estão
detalhadas na nota explicativa 12.
A Administração acredita que os montantes que não sofreram perda por redução ao valor
recuperável e que estão vencidos há mais de 30 dias ainda são cobráveis integralmente, com
base em histórico de comportamento de pagamento e em análises detalhadas do risco de crédito
dos respectivos clientes, adicionalmente não possuímos clientes com mais de 10% ou mais da
receita individualmente, e a pulverização da nossa carteira diminui os riscos de perdas de
crédito.
As perdas por redução ao valor recuperável sobre os ativos financeiros foram as seguintes:

Perda por redução ao valor recuperável (reversão) de contas a receber

2017

2016

2.021

4.997

Caixa e equivalentes de caixa
O Grupo detinha ‘Caixa e equivalentes de caixa’ de R$ 24.080 em 31 de dezembro de 2017
(2016: R$ 7.225 ). Os ‘Caixas e equivalentes de caixa’ são mantidos com bancos e instituições
financeiras de primeira linha.
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Aplicações financeiras
A Administração do Grupo detinha Aplicações Financeira de R$ 34.706 em 31 de dezembro de
2017 (R$ 32.084 em 2016), ao qual são mantidos com bancos e instituições financeiras de
primeira linha.
Apresentamos os ratings publicados pelas agências Moody’s e S&P para as principais
instituições financeiras com as quais a Empresa manteve operações em aberto em 31 de
dezembro de 2017.

(iii)

Ratings de longo prazo por contraparte

Moody's

S&P

Banco do Santander
Banco do Nordeste
Banco do Brasil
Bancdo do Bradesco
Banco Itaú

Ba1
Ba2
Ba2
Ba2
A1

BBBBBB
AAA
AAA

Risco de liquidez
Risco de liquidez é o risco de que o Grupo irá encontrar dificuldades em cumprir as obrigações
associadas com seus passivos financeiros que são liquidados com pagamentos em caixa ou com
outro ativo financeiro. A abordagem do Grupo na Administração da liquidez é de garantir, na
medida do possível, que sempre terá liquidez suficiente para cumprir com suas obrigações no
vencimento, tanto em condições normais como de estresse, sem causar perdas inaceitáveis ou
risco de prejudicar a reputação do Grupo.
O gerenciamento da liquidez e do fluxo de caixa do Grupo é efetuado diariamente por sua área
de gestão financeira, de modo a garantir que a geração operacional de caixa e a captação prévia
de recursos, quando necessária, sejam suficientes para a manutenção do seu cronograma de
compromissos, não gerando riscos de liquidez.
O Grupo mantém como estratégia para liquidação de seus passivos de curto prazo, a
manutenção da geração do fluxo de caixa operacional e geração de caixa das empresas
adquiridas, que se apresenta positiva, e para os compromissos de investimentos e expansão, o
Grupo utiliza como estratégia a captação de financiamentos, e para isso mantém bons
relacionamentos com instituições financeiras e acesso a linhas de créditos adicionais.
A seguir, apresentamos um sumário do perfil de vencimento dos passivos financeiros
consolidados, que incluem os valores de principal e juros futuros até a data dos vencimentos.
Para os passivos de taxa fixa, os juros foram calculados com base nos índices estabelecidos em
cada contrato. Para os passivos de taxa variável, os juros foram calculados com base na previsão
de mercado para cada período.
Em 31/12/2017
Fornecedores e outras contas a pagar
Empréstimos e financiamentos
Provisões e obrigações trabalhistas
Obrigações tributárias
Outras obrigações

2018

2019

2020

2021 em
diante

Total

20.546
24.860
6.300
14.125
915

24.860
-

26.419
-

3.504
-

20.546
79.643
6.358
14.125
915

66.746

24.860

26.419

3.504

121.526
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Exposição ao risco de liquidez
Os vencimentos contratuais de passivos financeiros na data da demonstração financeira, são
brutos e não-descontados, e incluem pagamentos de juros contratuais. A data de vencimento
destes empréstimos estão detalhados na nota explicativa 19.
Conforme divulgado nas notas explicativas 19, o Grupo tem um empréstimo bancário com
garantia que contém uma cláusula contratual restritiva (covenant). O não cumprimento futuro
desta cláusula contratual restritiva pode exigir que o Grupo pague o empréstimo antes da data
indicada na tabela acima.

(iv)

Risco de mercado
Risco de mercado é o risco de que alterações nos preços de mercado - tais como taxas de
câmbio, taxas de juros e preços de ações - irão afetar os ganhos do Grupo ou o valor de seus
instrumentos financeiros. O objetivo do gerenciamento de risco de mercado é gerenciar e
controlar as exposições a riscos de mercado, dentro de parâmetros aceitáveis, e ao mesmo tempo
otimizar o retorno.

(v)

Risco cambial
O Grupo está exposto ao risco cambial decorrente de diferenças entre as moedas nas quais são
realizadas as operações de aquisições do direito de transmissão de operadoras estrangeiras, e as
respectivas moedas funcionais das entidades do Grupo. O Grupo não possui instrumentos
financeiros derivativos para cobertura dos riscos associados a variação cambial de seus passivos.
A Administração realizou uma análise de sensibilidade para cada uma das operações com
instrumentos financeiros, e foi avaliada considerando um cenário de realização provável e dois
cenários que possam gerar resultados adversos para o Grupo.
No cenário provável foi considerada a premissa de se manter, nas datas de vencimento de cada
uma das operações, o que o mercado vem sinalizando através das curvas de mercado (moedas e
juros) da B3, assim como dados disponíveis no IBGE, Banco Central, FGV, entre outras. Desta
maneira, no cenário provável, não há impacto sobre o valor justo dos instrumentos financeiros
derivativos já apresentados anteriormente. Para os cenários II e III, considerou-se, conforme
instrução da CVM, uma deterioração de 25% e 50%, respectivamente, nas variáveis de risco.
Como o Grupo possui somente passivos financeiros não derivativos em moeda estrangeira, para
estas operações, o Grupo divulga a seguir a exposição líquida consolidada em cada um dos três
cenários mencionados em 31 de dezembro de 2017.
Consolidado
Operação
Fornecedores em USD

Fator de risco
Dívida (risco de valorização do USD)

Exposição de cada cenário
Efeito líquido na variação do valor justo atual
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Cenário
Provável

Cenário
(-25%)

Cenário
(-50%)

6.231

8.396

10.076

6.231

8.396

10.076

-

2.165

3.845
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Risco de taxa de juros
O principal risco de taxa de juros do Grupo suas investidas está relacionado a exposição a taxas
de juros flutuantes, principalmente relacionadas às variações do Certificado de Depósito
Interbancário (CDI) relativos aos empréstimos e aplicações financeiras.
Na ocasião de um movimento desfavorável nesses taxas de juros, há a possibilidade do Grupo
vir a incorrer em perdas que possam afetar negativamente o resultado financeiro decorrentes dos
instrumentos financeiros referenciados ao Certificado de Depósito Interbancário (CDI).
Análise de sensibilidade para instrumentos com taxa de juros pós-fixada
O Grupo contabiliza seu ativos e passivo financeiro com taxa de juros pós-fixado pelo custo
amortizado per meio do resultado. A seguir a análise de sensibilidade considerando uma
deterioração de 25% e 50%, respectivamente, nas variáveis de risco.
Em 31 de dezembro de 2017, o Grupo possui a seguinte sensibilidade de seus ativos financeiros
com base nas mudanças na taxa de juros básica da econômia.
Descrição
Ativos financeiros
Aplicações financeiras

a.

Risco

Cenário
Provável

Cenário
(+25%)

Cenário
(+50%)

31.177

Variação do CDI (9,51%)

31.177

34.883

35.624

(79.643)

Variação do CD I(9,51%)

(79.643)

(99.554)

(119.465)

Ativos - Passivos

(48.466)

(64.671)

(83.841)

Exposição líquida

-

(16.205)

(19.170)

Passivos financeiros
Empréstimos e finaciamentos
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Saldos em
31/12/2017

Imposto de renda e contribuição social
Valores reconhecidos no resultado do exercício
Consolidado
Despesa corrente de imposto de renda e contribuição social
Imposto de renda
Contribuição social sobre lucro líquido
Imposto de renda e contribuição social diferidos (i)

b.

2017
(Reapresentado)

2016

(5.753)
(2.637)
6.086

(6.190)
(2.254)
1.506

(2.304)

(6.938)

Reconciliação da taxa efetiva
Uma vez que os valores nas demonstrações financeiras individuais não são relevantes,
apresentamos a seguir apenas a reconciliação das demonstrações financeiras consolidadas:
Consolidado
2017

2016

Resultado antes do imposto de renda e contribuição social - Lucro real
Resultado antes do imposto de renda e contribuição social - Simples Nacional
Resultado antes do imposto de renda e contribuição social - Lucro presumido

(5.712)
-

(20.252)
-

Total resultado antes do imposto de renda e contribuição social

(5.712)

(20.252)
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Consolidado

Taxa nominal de imposto de renda e contribuição social

34%

(1.942)

(6.886)

13.674

894

Adições e exclusões permanentes
Amortização do ágio
Outras exclusões
Outras Adições
Despesas indedutivel

(1.647)
(1.701)
6

(2.452)
-

8.390

8.444

Faturamento aplicável ao lucro presumido
Aliquota de presunção

32%

-

-

Imposto de renda e contribuição social Lucro Presumido

34%

-

-

8.390

8.444

Imposto de renda e contribuição social Corrente
Taxa efetiva do imposto de renda e contribuição social corrente

146,88%

Base de calculo do imposto diferido
Provisão para contingência
Carteira de clientes
Amortização do ágio
Provisão de para perdas de liquidação duvidosa
Outras

15,25%
15,25%
15,25%
15,25%
15,25%

(84)
(6.841)
959
(120)

(8.889)
(2.451)

Imposto de renda e contribuição social Diferido

(6.086)

(1.506)

Taxa efetiva do imposto de renda e CSLL corrente

106,54%

7,45%

2.304

6.938

40.33%

34,26%

Saldo em
31/12/2016

Reconhecido
no resultado

Saldo em
31/12/2017

Ativo (passivo) diferido
IR e CS sobre diferenças temporarias
Provisão para perdas sobre creditos
Provisão para riscos fiscais, civeis e trabalhistas
Carteira de Clientes
Ágios
Provisões dedutiveis

(51)
(18.241)
-

84
18
6.841
(969)
112

33
18
(11.400)
(969)
112

Total do ativo (passivo) liquido

(18.292)

6.086

(12.206)

Ativo fiscal diferido
Passivo fiscal diferido

(18.292)

112
(12.318)

Ativo (passivo) fiscal diferido líquido (Nota 21)

(18.292)

(12.206)

Imposto de renda e contribuição social na demonstração de resultado
Taxa Efetiva de Imposto de Renda e CSLL

29

2016

Base negativa de prejuízo fiscal

Imposto de renda e contribuição social Lucro Real

c.

2017

9.780

Imposto de renda e contribuição social diferido

Segmentos operacionais
Segmentos operacionais são definidos como componentes de um empreendimento para os quais
informações financeiras separadas estão disponíveis e são avaliadas de forma regular pelo
principal tomador de decisões operacionais na definição sobre como alocar recursos para um
segmento individual e na avaliação do desempenho do segmento. Tendo em vista que: (i) todas
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as decisões dos administradores e gestores são tomadas com base em relatórios consolidados;
(ii) a missão do Grupo e suas controladas é prover seus clientes de serviços de telecomunicações
com qualidade; e (iii) todas as decisões relativas a planejamento estratégico, financeiro,
compras, investimentos e aplicação de recursos são efetuadas em bases consolidadas, a
conclusão da Administração é de que o Grupo e suas controladas operam em um único
segmento operacional de prestação de serviços de telecomunicações, e toda a receita do Grupo é
gerada no Brasil, bem como todos os ativos estão localizados no território nacional e não há
cliente que represente individualmente 10% ou mais da receita.
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Receita de serviços
Consolidado
2017
(Reapresentado)

2016

119.883
161.032
17.406
2.566
2.641

129.458
135.225
18.124
3.733
2.608

303.528

289.148

(-) Receita de serviços a fatura
(-) Impostos sobre serviços
(-) Outras deduções

42
(56.339)
(1.453)

(52.258)
(832)

Receita operacional líquida

245.778

236.058

Receita bruta de serviços de video
Receita bruta de serviços de dados
Receita bruta de serviços voz STFC (*)
Receita bruta de serviços voz SCM (*)
Receita outros serviços

(*)

STFC - Serviço Telefônico Fixo Comutado e SCM- Serviço de Comunicação de Multimídia
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Custos dos serviços prestados
Consolidado

Custos com serviços de terceiros (i)
Custos com pessoal
Depreciação e amortização

(i)

2017
(Reapresentado)

2016

(85.843)
(19.914)
(38.044)

(83.907)
(14.252)
(49.110)

(143.801)

(147.269)

Inclui custos com interconexão e uso de redes, compra de conteúdo de TV, materiais e serviços de telefonia, custos
com conexões, serviços de manutenção da planta, aluguéis de postes, instalações, energia elétrica e outros.
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Despesas comerciais
Consolidado

33

2017
(Reapresentado)

2016

Despesas com pessoal e comercial
Propaganda e publicidade

(2.615)
(2.859)
(5.474)

(9.260)
(2.999)
(12.259)

Baixa de créditos incobráveis
Provisão para redução ao valor recuperável do contas a receber

(4.408)
(2.021)
(6.429)

(4.899)
(4.899)

Despesas gerais e administrativas
Controladora

Despesa com pessoal administrativo
Despesas com amortização e depreciação
Consultoria e assessoria
Plano de opções - pagamento baseado em
ações
Pró-labore e bônus
Aluguéis e arrendamentos
Serviços de terceiros (PJ)
Energia elétrica
Outras despesas gerais
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Consolidado

2017
(Reapresentado)

2016

2017
(Reapresentado)

2016

(35)
(33)

(4.170)
-

(34.458)
(16.522)
(9.494)

(34.059)
(21.002)
(5.388)

(13.496)
(3.404)
(31)

(2.347)

(13.496)
(3.404)
(3.422)
(975)
(1.981)
(5.736)

(2.643)
(2.366)
(1.477)
(11.333)

(16.999)

(6.517)

(89.258)

(78.268)

Outras receitas e despesas operacionais líquidas
Consolidado
Outras receitas operacionais
Aluguéis e arrendamentos
Recuperação de despesas fiscais
Subvenções para investimentos
Outras receitas

Outras despesas operacionais
Ressarcimento a assinantes
Perda na baixa de ativos imobilizado
Outras despesas
Perdas de estoque
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2017
(Reapresentado)

2016

8.144
5.002
547

29
101

13.692

130

(19)
(7.009)
(192)
-

(18)
(1.260)
(465)

(7.220)

(1.743)
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6.472
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Resultado financeiro líquido
Controladora
Receitas financeiras

2016

2017
(Reapresentado)

2016

48
-

-

2.701
253
488
289

2.198
338
933
961

48

-

3.731

4.430

(16)
(1)
-

(10)

(28)
(307)
(12.586)
(748)
(1.666)
(972)
(314)
(150)

(10)
(609)
(13.058)
(1.140)
(10)
(101)
(819)
(87)
(598)

(17)

(10)

(16.731)

(16.432)

31

(10)

(13.000)

(12.002)

Despesas financeiras
Multa de mora
Variação cambial passiva
Juros sobre empréstimos
Despesas bancárias
Juros de passivos
Instrumentos financeiros derivativos
Descontos concedidos
Despesas contrato de fiança
Outras despesas financeiras

Resultado financeiro líquido

a.

Consolidado

2017
(Reapresentado)

Juros ativos
Descontos obtidos
Juros de aplicação financeira
Variação cambial positiva
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(1.613)

Partes relacionadas
Controladora e controladora final
São consideradas partes relacionadas as empresas investidas, Cabo Serviços de
Telecomunicações Ltda. e Videomar Rede Nordeste S.A. A Controladora final é ALAOF Brasil
Mídia Holdings FIP.

b.

Operações com pessoal-chave da Administração
O montante de remuneração (consolidado) pago pelo Grupo aos seus Diretores Estatutários para
o exercício findo em 31 de dezembro de 2017 foi de R$ R$ 3.404 (R$ 2.363 em pró-labore e R$
1.041 em bônus) e em 2016 não houve remuneração aos Diretores. Estes montantes foram
contabilizados como despesas de pessoal no Grupo de Despesas Gerais e Administrativas.
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016, nossos Diretores não receberam
quaisquer benefícios de pensão, aposentadoria ou similares.

c.

Outras transações com partes relacionadas
2017

2016

-

134

3.278

1.400

Passivo circulante (Consolidado)
ALAOF do Brasil Administradora de Valores Mobiliárias e consultoria Ltda.
Passivo não circulante (Controladora)
Cabo Serviços de Telecomunicações Ltda.
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3.278

Total

1.534

Todos as transações entre partes relacionadas são de natureza de mútuos e seguem as mesmas
condições de mercado caso fossem realizadas com outras empresas que não partes relacionadas.
Os saldos entre as partes são atualizados monetariamente e possuem vencimento em 03 de junho
de 2021.
Todas as transações do Grupo com suas controladas ou coligadas são de natureza de mútuos.
Nenhuma despesa ou receita foi reconhecida no ano ou no ano anterior para dívidas incobráveis
ou de recuperação duvidosa em relação aos valores devidos por partes relacionadas. Não
existem outros saldos nem transações não divulgadas com partes relacionadas.
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Cobertura de seguros
O Grupo adota a política de contratar cobertura de seguros para os principais bens sujeitos a
riscos, por montantes considerados suficientes para cobrir eventuais sinistros. Em 31 de
dezembro de 2017 e 2016, a cobertura de seguros contra riscos operacionais era composta por
R$ 56.688 para danos materiais e R$ 22.445 para lucros cessantes.
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Eventos subsequentes

(i)

Covid 19 e seus impactos
Em março de 2020 o novo coronavirus foi declarado pela Organização Mundial da Saúde como
uma pandemia. Evento que causou interrupções nas atividades econômicas, regionais e / ou
globais, devido a bloqueios e lockdown realizados pelos governos a fim de conter a transmissão
do virus.
Essa crise aumentou significativamente as incertezas no ambiente macroeconômico e
inevitavelmente levará a uma recessão global, conforme publicado em 12 de abril no Relatório
do Banco Mundial “A economia na época do COVID-19”. No Brasil, espera-se uma contração
de 5% no PIB em 2020, causada principalmente pela fraca demanda externa, queda nos preços
do petróleo e queda abrupta da atividade econômica para conter o vírus. Cenário que pode trazer
a redução do número de assinantes que usam nossos produtos e afetar adversamente nossas
operações e resultados financeiros.
A extensão em que o coronavírus afeta nossos resultados e operações financeiras dependerá de
desenvolvimento futuro que são incertos e não podem ser previstos, incluindo novas
informações que possam surgir sobre a gravidade do coronavirus e as ações para conter o
coronavirus ou tratar seus impactos no Brasil, entre outros.
Tais eventos podem causar interrupções nas atividades econômicas regionais e/ou globais, que
poderia reduzir o número de assinantes que usam nossos produtos e afetar adversamente nossas
operações e resultados financeiros.
Entretanto, é possível afirmar que a maior parte do faturamento do Grupo deriva-se de serviços
de dados e banda larga, produto que houve um crescimento da demanda devido a manutenção
dos usuários em suas residências e aumento da necessidade crescente de melhores conexões à
internet.
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Portanto, não é possível estimar a extensão dos possíveis impactos em nossas demonstrações
financeiras. Estamos continuamente monitorando a situações muito atentamente e avaliando
ativamente as implicações para nossos negócios e tomando medidas para mitigar possíveis
riscos potenciais.

(ii)

Captação de empréstimos
Em 20 de junho de 2019 o Grupo assinou um financiamento com a instituição IDB - InterAmerican Development Bank no valor de R$ 120.000, por uma taxa de juros de CDI + 3,75%
a.a, com carência de pagamento de principal de 2 anos a partir da data do contrato e amortização
será realizada em 60 parcelas, a vencer após o período de carência.
As garantias dadas para a instituição, seguem:

x

Penhor do 100% das ações de sua investida Videomar (Multiplay) e penhor do 100% das cotas
das investidas Cabo Serviços, Direta Central de Alarmes e Comercio Ltda, Direta
Comunicações Ltda, Direta Processamento de Dados Ltda, Alegra Telecomunicações do Brasil
Ltda, Conexão Serviços de Comunicação Multimidia Ltda., Conexão Serviços de Valor
Adicionado Ltda, Conexão Telecomunicações e Internet Ltda;

x

Cessão de direitos creditórios;

x

Hipoteca sobre o imóvel da Cabo Serviços por um valor de R$ 4.600;

x

Penhor de bens e Equipamentos das investidas Cabo, Videomar e Tecnet pelo valor de R$
18.205.
O Grupo recebeu um valor total R$ 40.000 durante o exercício de 2019, e os demais
desembolsos ocorrerão em 2020 e 2021.

(iii)

Aquisição de ativos
Em 02 janeiro de 2020, a Tecnet Provedor de Acesso das Redes de Comunicação Ltda. assinou
um contrato de aquisição dos ativos imobilizados e a carteira de clientes da empresa Agily
Telecomunicação Ltda., empresa localizada na cidade de Caucaia-CE, provedora de serviços de
internet em banda larga. Essa aquisição é realizada em linha com a estratégia do Grupo de
expandir as operações e aumentar seu mercado no setor de telecomunicações e tem o objetivo
ou alto potencial de vender vídeos e manter sua posição estratégica no mercado.
O valor acordado foi no montante de R$ 13.000 pela aquisição de ativos e R$ 7.080 pela
aquisição da base de clientes, no valor de R$ 20.080 que serão pagos conforme o cronograma de
pagamento abaixo: pagamento de 31,50% após 30 dias de fechamento de dados, pagamento de
31,50% após 60 dias de fechamento, pagamento de 31,50% após 120 para fechamento e
pagamento de 18,50% após 180 dias em nove parcelas semestrais vencendo a primeira parcela
em 12 meses a partir da data de fechamento.
O Grupo espera gerar uma geração operacional de caixa de R$ 5.800 e uma receita líquida de
R$ 14.000 em troca dessa aquisição de ativos.

(iv)

Aquisição de controlada
Direta
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479

Triple Play Brasil Participações S.A.
Demonstrações financeiras em
31 de dezembro de 2017

Em 09 de janeiro de 2018, a controlada A2 Agentes obteve o controle das sociedades Direta
Comunicações, Direta Central e Direta Processamento (Grupo Direta), que oferecem serviços de
internet banda larga e segurança eletrônica, adquirindo 100% das quotas de capital.
A operação permitirá que a subsidiária A2 Agentes, que oferece serviços de internet em banda
larga e segurança eletrônica, amplie a assistência operacional, maximize a comercialização de
serviços de internet, possibilitando a expansão do portfólio de serviços, gerando valor agregado
para a carteira de clientes da Companhia.
As empresas acumularão sinergias, pois estão sob a mesma administração nas atividades.
No período de 12 meses findo em 31 de dezembro de 2018, o Grupo Direta contribuiu com uma
receita de R$ 6.999 e lucro de R$ 3.109 nas demonstrações financeiras consolidadas.
A tabela a seguir resume o valor justo da data de aquisição de cada classe principal de
contraprestação transferida:
12.500

Valor justo da aquisição
Liquidação de relação pré existente

(5)

Total da contraprestação transferida

12.495

O valor total da compra da aquisição do Grupo Direta foi de R $ 12.495, com pagamento de R$
6.250 na assinatura do contrato e o valor restante a ser pago em 5 parcelas, sendo a primeira
vencida em janeiro de 2021 e a as parcelas restantes vencem em junho de 2021, janeiro de 2022,
junho de 2022, janeiro de 2023.
A tabela abaixo resume os valores dos ativos adquiridos e passivos assumidos na data da
aquisição.
Caixa e equivalente de caixa
Contas a receber de clientes
Estoques
Imobilizado
Intangiveis
Obrigações tributárias
Empréstimos e financiamentos

598
96
519
1.828
1.617
(182)
(439)

Total dos ativos adquiridos

4.037

A operação está inserida na estratégia do Grupo de participar ativamente do processo de
consolidação no setor, ampliando a liderança nacional nos segmentos de telecomunicação.
O ágio reconhecido como resultado da aquisição foi determinado conforme segue:
Valor justo da contraprestação
Valor contábil dos ativos adquiridos
Valor justos dos ativos líquidos adquiridos

12.495
(3.427)
(610)

Ágio

8.458

Alegra
Em 01 de junho de 2018, a controlada A2 Agentes obteve o controle da sociedade Alegra, que
oferece serviços de internet banda larga e TV por assinatura, adquirindo todas as suas ações.
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A Operação permitirá à subsidiária A2 Agentes, que oferece serviços de internet em banda larga
e serviços de TV paga, expandir e maximizar a comercialização de seus serviços, possibilitando
a expansão do portfólio de serviços, gerando valor agregado para o portfólio de clientes da
Companhia.
As empresas acumularão sinergias, pois estão sob a mesma administração nas atividades.
Nos sete meses findo em 31 de dezembro de 2018, a Alegra contribuiu com uma receita de R$
2.461 e lucro de R$ 163 às demonstrações financeiras consolidadas. Caso a combinação de
negócios tivesse ocorrido em 01 de janeiro de 2018, a Administração estima que a Alegra
contribuiria com uma receita líquida de R$ 5.244 e um lucro líquido de R$ 545 às
demonstrações financeiras consolidadas.
Esse valor foi determinado a partir da demonstração de resultado histórica do lucro da empresa
adquirida, sem refletir efeitos baseados em estimativas e julgamentos sobre como as práticas e
decisões operacionais da administração poderiam ter afetado as demonstrações contábeis
históricas em decorrência da transação. Assim, essas estimativas não contemplam todos os
efeitos decorrentes da combinação de negócios e não devem ser lidas como uma projeção ou
indicação dos resultados futuros da empresa.
A tabela a seguir resume o valor justo da data de aquisição de cada classe principal de
contraprestação transferida:
6.000

Valor justo da aquisição

(*)

(**)

Atualizações monetárias (*)
Investimentos aprovados(**)
Liquidação de relação pré-existente

168
949
(1.341)

Total da contraprestação transferida

5.776

Para concluir a compra da Alegra, foi necessária autorização da agência reguladora ANATEL, fato que ocorreu seis
meses após as negociações entre as partes. Assim, o preço de compra foi ajustado pela taxa do CDI entre a data de
assinatura do contrato e a autorização.
Durante o período de espera pela autorização da agência reguladora ANATEL, foram realizados investimentos pelos
ex-proprietários devidamente aprovados pelo Grupo, investimentos feitos com a intenção de manter as operações e de
interesse mútuo. Dessa forma, esse valor foi considerado na contraprestação transferida.

O valor total da aquisição da Alegra foi de R$ 5.776, pago R$ 2.540 na celebração do contrato e
as demais serão pagas em 5 parcelas, a primeira com vencimento em junho de 2021 e as demais
parcelas com o vencimento em dezembro de 2021, junho de 2022, dezembro de 2022, junho de
2023.
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A tabela abaixo resume os valores dos ativos adquiridos e passivos assumidos na data da
aquisição.
Caixa e equivalente de caixa
Contas a receber de clientes
Imobilizado
Intangível
Fornecedores e contas a pagar
Empréstimos

19
1.674
1.483
1.501
(557)
(895)

Total dos ativos identificáveis

3.225

A operação está inserida na estratégia do Grupo de participar ativamente do processo de
consolidação no setor, ampliando a liderança nacional nos segmentos de telecomunicação.
O ágio reconhecido como resultado da aquisição foi determinado conforme segue:
Valor da aquisição
Valor contábil dos ativos adquiridos
Valor justos dos ativos líquidos identificados

5.776
(2.654)
(571)

Ágio por expectativa de rentabilidade futura

2.551

Grupo Conexão
Em 01 de novembro de 2018, a controlada A2 Agentes obteve o controle das sociedades
Conexão SCM, Conexão SVA e Conexão Processamento (Grupo Conexão), que oferece
serviços de internet banda larga, adquirindo 100% das quotas de capital.
A Operação permitirá à subsidiária A2 Agentes, que oferece serviços de internet em banda
larga, expandir e maximizar a comercialização de seus serviços, possibilitando a expansão do
portfólio de serviços, gerando valor agregado para o portfólio de clientes da Companhia.
As empresas acumularão sinergias, pois estão sob a mesma administração nas atividades.
Nos dois meses findo em 31 de dezembro de 2018, o Grupo Conexão contribuiu com uma
receita R$ 4.279 e lucro de R$ 2.247 às demonstrações financeiras consolidadas. Caso a
combinação de negócios tivesse ocorrido em 01 de janeiro de 2018, a Administração estima que
o Grupo Conexão contribuiria com uma receita líquida de R$ 18.569 e um lucro líquido de R$
7.774 às demonstrações financeiras consolidadas.
O valor total da aquisição do Grupo Conexão foi realizada pelo montante de R$ 67.846, que é
composto pelo valor da transação de R$ 51.846, adicionado a um earn-out no qual o Grupo
acordou em pagar aos vendedores um montante de R$ 16.000 em um prazo definido de 120
dias, caso o EBTIDA do segundo semestre de 2018 anualizado, seja igual ou superior a R$
12.000.
O valor total da aquisição foi de R$ 67.846, sendo pago R$ 30.000 na celebração do contrato,
um Earn-out de R$ 16.000 pago em duas prestações nos valores de R$ 15.285 e R$ 715, que
foram realizadas nos dias 17 de abril de 2019 e 08 de novembro de 2019, respectivamente, e os
valores restantes serão pagos em 4 parcelas, a primeira com vencimento em novembro de 2020
e as demais com vencimento em novembro de 2021 e novembro de 2022 Novembro de 2023.
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A tabela abaixo resume os valores dos ativos adquiridos e passivos assumidos na data da
aquisição.
Caixa e equivalente de caixa
Contas a receber de clientes
Estoque
Outros créditos
Imobilizado
Intangível
Fornecedores e contas a pagar
Obrigações Tributarias
Empréstimos

267
1.050
298
3.115
14.936
17.821
(3.022)
(1.368)
(3.770)

Total dos ativos identificáveis

29.327

A operação está inserida na estratégia do Grupo de participar ativamente do processo de
consolidação no setor, ampliando a liderança nacional nos segmentos de telecomunicação.
O ágio reconhecido como resultado da aquisição foi determinado conforme segue:
Valor da aquisição
Earn-out
Valor contábil dos ativos adquiridos
Valor justos dos ativos líquidos identificados

51.846
16.000
(11.505)
(17.822)

Ágio

38.519

Tecnet
Em 01 de outubro de 2018, a Triple Play obteve o controle da sociedade Tecnet, que oferece
serviços de internet banda larga, adquirindo 100% das quotas de capital.
Nos três meses findos em 31 de dezembro de 2018, a Tecnet contribuiu com uma receita de R$
5.016 mil e lucro de R$ 2.808 mil às demonstrações financeiras consolidadas. Caso a
combinação de negócios tivesse ocorrido em 01 de janeiro de 2018, a Administração estima que
a Tecnet contribuiria com uma receita líquida de R$ 6.425 mil e um prejuízo de R$ 1.537 mil às
demonstrações financeiras consolidadas.
O preço de aquisição foi de R$ 60.000 sendo o valor ajustado pelo valor de R$ 1,1 mil de caixa
na data do fechamento, mais preço adicional de R$ 6.000.
O valor total da aquisição da Tecnet foi realizada pelo montante de R$ 67.100, que é composto
pelo valor da transação de R$ 60.000, somado a um valor de R$ 1,100 de caixa livre na data do
fechamento, adicionado a um ear-out no qual o Grupo acordou em pagar aos vendedores um
montante de R$ 6.000 em um prazo definido 120 dias, caso o a Sociedade gere de “Caixa Livre”
uma média mensal de R$ 890 mil durante trimente imediatamente posterior ao fechamento do
contrato.
Do valor total da aquisição foi pago R$ 22.403 no fechamento do contrato, durante o exercício
de 2019 foram pagas duas parcelas no montante de R$ 30.266 e R$ 13.055, no dias 04 de junho
de 2019 e 04 de outubro de 2019. Do Earn-out foi pago uma parcela no montante de R$ 2.200
em 04 de junho de 2019, e o restante que será pago juntamente com o preço de aquisição, em
duas parcelas em outubro de 2021 e 2023.
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A tabela abaixo resume os valores dos ativos adquiridos e passivos assumidos na data da
aquisição.
Caixa e equivalente de caixa
Contas a receber de clientes
Imobilizado
Fornecedores e contas a pagar
Obrigações Tributarias
Provisões

1.192
1.657
12.119
(650)
(1.404)
(1.838)

Total dos ativos identificáveis

11.076

A operação está inserida na estratégia do Grupo de participar ativamente do processo de
consolidação no setor, ampliando a liderança nacional nos segmentos de telecomunicação
O ágio reconhecido como resultado da aquisição foi determinado conforme segue:
Valor da aquisição
Preço Adicional
Caixa Livre
Valor justos dos ativos líquidos identificados

60.000
6.000
1.100
(11.076)

Ágio por expectativa de rentabilidade futura

56.024

Grupo Mega
Em 01 fevereiro de 2020, a Conexão Serviços de Comunicação Multimídia Ltda. assinou um
contrato de aquisição de 100% do capital votante das empresas Rosimara Bertoluci Sassi
Sampaio – EIRELI e Marcelo Sassi Sampaio – EIRELI (“Grupo Mega”) , localizada em São
João do Rio Pardo/SP, no valor de R$ 16.859.
A aquisição das empresas acima mencionadas faz parte da implementação da estratégia de
crescimento do Grupo para melhor alcançar seus usuários e expandir suas operações em outros
estados do Brasil.
O valor justo da contraprestação transferida é de R$16.859 e corresponde ao caixa pago pela
aquisição das empresas.
O tabela abaixo demonstra o valor dos ativos adquiridos e passivos assumidos na data da
aquisição:
Caixa e equivalentes de caixa
Outros ativos
Imobilizado
Passivos assumidos

404
118
4.195
(469)

Total dos ativos líquidos adquiridos

4.248
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Conforme comentado anteriormente, a operação está inserida na estratégia do Grupo de
participar ativamente do processo de consolidação do setor, desta forma, realizou, em bases
provisórias uma avaliação da alocação do valor justo dos ativos adquiridos.
Valor justo da contraprestação transferida
Valor dos ativos líquidos adquiridos
Carteira de cliente

16.859
(4.248)
(3.517)
9.094

Ágio por expectativa de rentabilidade futura

Foi efetuado um pagamento de R$ 10.115 na data do fechamento, correspondente a 60% do
valor total acordado. O valor restante de R$ 6.743, será pago em 3 parcelas iguais e anuais,
sendo a primeira vencida 12 meses após a data de fechamento. A contraprestação transferida é
feita apenas em dinheiro, sem contraprestação contingente.
Se novas informações obtidas no prazo de um ano, a partir da data da aquisição, sobre fatos e
circunstâncias existentes na data da aquisição, indicarem ajustes nos valores mencionados acima
ou qualquer provisão adicional existente na data da aquisição, a contabilização da aquisição será
revista.
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Triple Play Brasil Participações S.A.
Comentário de desempenho
31.03.2020
Mensagem da administração
O Grupo Triple Play teve um ótimo primeiro trimestre de 2020, tendo um crescimento
na sua base de clientes, aumentando sua atuação geográfica e fortalecendo sua
posição regional de atendimento, em linha com sua estratégia de negócio.
Durante o mês de Março de 2020, o Brasil foi atingido pela pandemia do Covid-19 e
tivemos Lock-down em diversas regiões do Brasil, incluindo Fortaleza e Natal,
principais cidades de atuação do Grupo no Nordeste.
O Grupo por ser serviços essencial, e ter tido um aumento de demanda nas
assinaturas residências, decorrente dos trabalhos Home Office, os impactos
decorrentes da pandemia não foram sentidos de forma negativa neste trimestre, ao
invés, tivemos um aumento na demanda por internet principalmente.
Como medida protetiva e pensando no bem estar dos profissionais e evitando riscos
de proliferação do vírus nas regiões pelo deslocamento de pessoas, o Grupo tomou
diversas medidas preventivas no seu atendimento aos clientes, e medidas
preventivas internas, como trabalho Home Office para todos os setores que não estão
diretamente ligados a operação.
Em nossas operações, temos como destaque que terminamos o mês de março com
uma base conectada de mais de 320 mil clientes, apresentando um crescimento de
mais de 38 mil assinantes (+13%) comparado com 31 de dezembro de 2019,
impulsionado tanto pelo crescimento orgânico, quanto pela aquisição de mais duas
empresas, sendo elas o Grupo Mega localizada em São João do Rio Pardo-SP e os
ativos da Agily, que foram incorporadas a controlada Tecnet, juntas, as duas
empresas incrementaram mais de 29 mil assinantes ao grupo no trimestre.
A Receita Bruta totalizou R$ 87.127 mil, aumento de R$ 8.932 mil (11,4%)
comparado com mesmo período anterior.
Os investimentos em CAPEX do período foi de R$ 28.713 versus 24.044, 19% a mais
do mesmo período do ano anterior. Do investimento realizado aproximadamente
21% foi de construção de rede de fibra ótica.
A mudança do consumidor no mercado e o crescimento da demanda por banda larga,
reflete o desempenho em nossos produtos:

Triple Play Brasil Participações S.A.
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Banda Larga
Há mais de seis anos a Companhia está entre as empresas do setor que entrega
melhor qualidade de internet, conforme dados da Anatel. Para manter o crescimento
e a qualidade, a Companhia continua investindo em tecnologia e expansão, tendo no
primeiro trimestre de 2020 realizado um investimento de CAPEX de 33% do seu
faturamento líquido, chegando a mais de 7.400 Km de rede e um potencial em
atendimento de mais de aproximadamente um milhão residências.
A Companhia teve no ano de 2020 com crescimento na receita liquida de 20%
comparado com o mesmo período do ano anterior e uma melhora na sua margem de
contribuição de 2p.p vs. o mesmo período de 2019, reflexo da gestão estratégica que
a Companhia tem implementado nos últimos anos, investindo em infraestrutura e na
qualidade do seu atendimento aos clientes.

TV por Assinatura
A Companhia, em linha com o segmento de telecomunicação, vem observando uma
redução de assinantes no produto de TV por assinatura. A Triple Play apresentou em
março de 2020 uma redução de 5% no faturamento de TV em relação ao mesmo
período de 2019. O mercado de TV por assinatura vem apresentando uma tendência
mundial de queda devido as novas tecnologias. Esse nível de redução foi dentro do
previsto e consistente com a estratégia da Companhia de focar na internet de banda
larga.
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Apesar da redução, o serviço de TV por assinatura ainda representa
aproximadamente 23% do faturamento total no primeiro trimestre de 2020, no
mesmo período de 2019 representava 26%.

Desempenho Financeiro
Receita Operacional Liquida
(R$ mil)

Receita bruta de serviços
Receita bruta de serviços
Receita bruta de serviços
Receita bruta de serviços
Receita outros serviços
Receita Bruta

de vídeo
de dados
voz STFC
voz SCM

(-) Impostos sobre serviços
(-) Outras deduções
Receita operacional líquida

31.03.2020

31.03.2019

Var. %

24.367
79.484
2.907
226
900
107.884

25.851
65.845
3.592
282
1.178
96.748

-5,7%
20,7%
-19,1%
-19,9%
-23,6%
11,5%

(20.343)
(414)

(18.229)
(324)

11,6%
27,8%

87.127

78.195

11,4%

A Companhia teve uma Receita Liquida consolidada em março de 2020 de R$ 107
milhões, um aumento de 11,5% em relação ao mesmo período de 2019. O
resultado é impactado principalmente pelo crescimento da receita de banda larga.
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Custos e despesas operacionais

(R$ mil)

Custo dos serviços vendidos
Despesas com vendas
Despesas Gerais e Administrativas
Outras receitas e despesas líquidas
Custos e Despesas Operacionais Totais

31.03.2020

31.03.2019

Var. %

43.942
4.455
26.445
(3.146)

43.082
3.348
20.980
(188)

2,0%
33,1%
26,0%
-

71.696

67.222

6,7%

O total de custos dos serviços prestados apresentou crescimento de 2,0% em relação
ao mesmo período do ano anterior, mesmo com o aumento dos assinantes e
faturamento, a companhia conseguiu fazer uma boa gestão de seus custos
melhorando a sua margem bruta em 5.p.p, que em março de 2020 foi de 50% e no
mesmo período do ano anterior foi de 45%.
As despesas com vendas e gerais e administrativas tiveram um aumento de 27% em
relação ao mesmo período de 2019. O aumento deve-se, principalmente a
estruturação da Companhia pelo seu crescimento e capilaridade geográfica, que
demanda uma melhor estrutura. Essa movimentação representou 35% da variação
total das despesas gerais e administrativas, que vem acompanhada de mais 22% de
depreciação e amortização que também é consequência do crescimento geográfico
da Companhia.

Resultado operacional e Lucro Liquido
(R$ mil

Resultado antes das receitas (despesas)
financeiras líquidas e impostos
Resultado financeiro líquido
Imposto de renda e contribuição social
Lucro Líquido

31.03.2020

31.03.2019

Var. %

15.431

10.973

40,6%

(6.219)
(3.597)

(5.985)
826

3,9%
-

5.615

4.162

34,9%

O resultado antes das receitas e despesas financeiras líquidas e impostos foi de R$
15.431 mil em março de 2020, aumento de 40,6% versus os R$ 10.973 mil do
mesmo período de 2019.
O lucro líquido em março de 2020 foi de R$ 5.615 mil versus R$ 4.162 mil no mesmo
período de 2019. O principal impacto foi o aumento das receitas de aplicações
financeiras e a manutenção dos custos frente o aumento no faturamento da
Companhia.
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Fluxo de Caixa e investimentos

A Companhia encerrou março de 2020 com uma redução de caixa de R$ 17.781 mil
em relação ao mesmo período de 2019.
Durante o primeiro trimestre de 2020, a Companhia gerou R$ 7.352 mil de caixa
operacional a mais que no mesmo período de 2019, resultado do crescimento de suas
operações e solida base de clientes e boa gestão das suas atividades operacionais.
Dentro do seu plano estratégico de crescimento, a Companhia aumento as atividades
de investimentos no montante R$ 15.228 mil a mais que o mesmo período de 2019,
sobretudo por expansões e aquisições de empresas, além de não ter captados novos
recursos no primeiro trimestre para financiamento de suas atividades, levando assim
a redução do caixa, quando comparado com o mesmo período de 2019.
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Relatório sobre a revisão de informações trimestrais
Aos acionistas da
Triple Play Brasil Participações S.A.
São Paulo - SP
Introdução
Revisamos as informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, da Triple Play Brasil
Participações S.A. (“Companhia”), referente ao trimestre findo em 31 de março de 2020, que
compreendem o balanço patrimonial em 31 de março de 2020 e as respectivas demonstrações do
resultado e do resultado abrangente para o período de três meses findo naquela data e das mutações
do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de três meses findo naquela data, incluindo
as notas explicativas.
A administração da Companhia é responsável pela elaboração das informações contábeis
intermediárias individuais e consolidadas de acordo com o CPC 21(R1) e a norma internacional IAS 34
– Interim Financial Reporting, emitida pelo International Accounting Standards Board – (IASB), assim
como pela apresentação dessas informações de forma condizente com as normas expedidas pela
Comissão de Valores Mobiliários, aplicáveis à elaboração das Informações Trimestrais (ITR). Nossa
responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre essas informações contábeis intermediárias
com base em nossa revisão.
Alcance da Revisão
Conduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão de
informações intermediárias (NBC TR 2410 - Revisão de Informações Intermediárias Executada pelo
Auditor da Entidade e ISRE 2410 - Review of Interim Financial Information Performed by the
Independent Auditor of the Entity, respectivamente). Uma revisão de informações intermediárias
consiste na realização de indagações, principalmente às pessoas responsáveis pelos assuntos
financeiros e contábeis e na aplicação de procedimentos analíticos e de outros procedimentos de
revisão. O alcance de uma revisão é significativamente menor do que o de uma auditoria conduzida
de acordo com as normas de auditoria e, consequentemente, não nos permitiu obter segurança de
que tomamos conhecimento de todos os assuntos significativos que poderiam ser identificados em
uma auditoria. Portanto, não expressamos uma opinião de auditoria.
Conclusão sobre as informações intermediárias individuais e consolidadas
Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que
as informações contábeis intermediárias individuais e consolidadas incluídas nas informações
trimestrais acima referidas não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com o
CPC 21(R1) e a IAS 34, aplicáveis à elaboração de Informações Trimestrais - ITR e apresentadas de
forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários.
KPMG Auditores Independentes, uma sociedade simples brasileira e firmamembro da rede KPMG de firmas-membro independentes e afiliadas à KPMG
International Cooperative (“KPMG International”), uma entidade suíça.

KPMG Auditores Independentes, a Brazilian entity and a member firm of the
KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG
International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity.
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Outros Assuntos - Demonstrações do valor adicionado
As informações trimestrais acima referidas incluem as demonstrações do valor adicionado (DVA),
individuais e consolidadas, referentes ao período de três meses findo em 31 de março de 2020,
elaboradas sob a responsabilidade da administração da Companhia e apresentadas como informação
suplementar para fins de IAS 34. Essas demonstrações foram submetidas a procedimentos de
revisão executados em conjunto com a revisão das informações trimestrais, com o objetivo de
concluir se elas estão conciliadas com as informações contábeis intermediárias e registros contábeis,
conforme aplicável, e se sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no
Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Com base em nossa revisão,
não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que essas demonstrações do
valor adicionado não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios
definidos nessa Norma e de forma consistente em relação às informações contábeis intermediárias
individuais e consolidadas tomadas em conjunto.

Fortaleza 7 de julho de 2020

KPMG Auditores Independentes
CRC SP-014428/O-6 S-CE

Marcelo Pereira Gonçalves
Contador CRC 1SP220026/O-3

KPMG Auditores Independentes, uma sociedade simples brasileira e firmamembro da rede KPMG de firmas-membro independentes e afiliadas à KPMG
International Cooperative (“KPMG International”), uma entidade suíça.

KPMG Auditores Independentes, a Brazilian entity and a member firm of the
KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG
International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity.
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As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

348.673

Total do ativo

334.954
3.522

341.254

341.042

327.171
3.812

10.059

10.059

348.535

12
13
14

Investimentos em controladas
Imobilizado
Intangível

10.059

212

-

10.059

138

Total do ativo não circulante

8
11
10

Aplicações financeiras
Depósitos judiciais
Outros créditos

Total do ativo circulante

-

749.445

646.954

321.025
308.761

17.168

7.456
9.540
172

102.491

3.525

707.776

601.459

294.391
290.198

16.870

7.415
9.402
53

106.317

4.666

25.257
37.421
27.325
1.208
90
10.350

10

Total do passivo e patrimônio líquido

Total do patrimônio líquido

348.673

305.016

-

305.016

Participação de não controladores

Patrimônio líquido atribuível aos acionistas controladores

41.570

17.545
-

24.025

2.087

4
2.024
59
-

341.254

299.402

-

299.402

290.292
20.511
(11.401)

40.546

17.371
-

23.175

1.306

4
1.244
58
-

31/12/2019

Controladora
31/03/2020

290.292
20.511
(5.787)

23

22
21

16
20
18
33

15
16
19
17
22
21

Nota

Capital social
Reserva de capital
\

Patrimônio líquido

Total do passivo não circulante

Obrigação com aquisição de controlada
Outras obrigações

Empréstimos, financiamentos e arrendamentos
Provisão para contingências
Passivo fiscal diferido
Mútuos partes relacionadas

Total do passivo circulante

10

9.892
45.662
30.892
1.078
149
11.293

Outros créditos

3
75
134

Fornecedores e outras contas a pagar
Empréstimos, financiamentos e arrendamentos
Provisões e obrigações trabalhistas
Obrigações tributárias
Obrigação com aquisição de controlada
Outras obrigações

3
135

7
8
9

31/12/2019

Consolidado
31/03/2020

Caixa e equivalentes de caixa
Aplicações financeiras
Contas a receber de clientes
Pagamentos antecipados
Estoques
Impostos a recuperar

31/12/2019

Controladora

31/03/2020
Passivos

Nota

Ativos

(Em milhares de Reais)

Balanços patrimoniais em 31 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2019

Triple Play Brasil Participações S.A.

749.445

305.342

326

305.016

290.292
20.511
(5.787)

277.996

48.583
299

206.486
10.188
12.440
-

166.107

34.558
21.615
13.715
21.054
64.073
11.092

707.776

299.727

325

299.402

290.292
20.511
(11.401)

270.653

42.911
97

206.490
10.057
11.098
-

137.396

35.078
19.091
11.254
20.059
40.192
11.722

31/12/2019

Consolidado
31/03/2020

Triple Play Brasil Participações S.A.
Demonstrações do resultado
Períodos findos em 31 de março de 2020 e 2019
(Em milhares de Reais)

Controladora
Nota

Receita de serviços
Custo dos serviços prestados

27
28

Lucro Bruto
Despesas comerciais
Perda por redução de valor recuperável
Despesas gerais e administrativas
Resultado de equivalencia patrimonial
Outras receitas e despesas líquidas

29
29
30
12
31

Resultado antes das receitas (despesas) financeiras líquidas e impostos
Receitas financeiras
Despesas financeiras
Resultado financeiro líquido

32

Resultado antes dos impostos
Imposto de renda e contribuição social corrente
Imposto de renda e contribuição social diferido

25

Lucro do período
Resultado atribuído aos:
Acionistas controladores
Acionistas não controladores
Lucro do período

31/03/2020

Consolidado
31/03/2019

31/03/2020

31/03/2019

-

-

87.127
(43.942)

78.195
(43.082)

-

-

43.185

35.113

(1.919)
7.783
-

(1.612)
6.607
-

(2.515)
(1.940)
(26.445)
3.146

(1.889)
(1.459)
(20.980)
188

5.864

4.995

15.431

10.973

4
(254)

68
(903)

9.498
(15.717)

950
(6.935)

(250)

(835)

(6.219)

(5.985)

5.614

4.160

9.212

4.988

-

(7)
-

(2.255)
(1.342)

(1.261)
435

5.614

4.153

5.615

4.162

5.614
1

4.153
9

5.615

4.162

Resultado por ação
Resultado por ação - básico (em R$)

23 (a)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
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Triple Play Brasil Participações S.A.
Demonstrações do resultado abrangente
Períodos findos em 31 de março de 2020 e 2019
(Em milhares de Reais)

Controladora

Consolidado

31/03/2020

31/03/2019

31/03/2020

31/03/2019

Lucro do período

5.614

4.153

5.615

4.162

Outros resultados abrangentes
Resultado abrangente total

5.614

4.153

5.615

4.162

Resultado abrangente atribuível aos:
Acionistas controladores
Acionistas não controladores

5.614
1

4.153
9

Resultado abrangente total

5.615

4.162

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

12
500

501
290.292

13

20.511

-

20.511

19.101

470

18.631

Reservas
de capital

5.614
305.016

(5.787)

299.402

293.615

4.623

288.992

Total

5.614

(11.401)

(15.778)

4.153

(19.931)

Prejuízos
acumulados

Atribuível aos acionistas controladores

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Saldos em 31 de março de 2020

-

290.292

Saldos em 31 de dezembro de 2019

Resultado do período

290.292

-

290.292

Capital
social

Saldos em 31 de março de 2019

Resultado do período

Saldos em 31 de dezembro de 2018

(Em milhares de Reais)

Períodos findos em 31 de março de 2020 e 2019

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

Triple Play Brasil Participações S.A.

326

1

325

324

9

315

Participação de
não controladores

305.342

5.615

299.727

293.939

4.632

289.307

Total do
patrimônio
líquido

Triple Play Brasil Participações S.A.
Demonstrações dos fluxos de caixa
Períodos findos em 31 de março de 2020 e 2019
(Em milhares de Reais)

Controladora
Nota
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro do período
Ajustes para reconciliar o lucro do período com o caixa
gerado pelas atividades operacionais:
Depreciação
Amortização
Valor residual do imobilizado baixado
Depreciação de direito de uso
Imposto de renda e contribuição social
Juros sobre empréstimos e financiamentos
Apropriação de custo sobre empréstimos
Juros sobre arrendamentos
Provisão para redução do valor recuperável
Juros sobre obrigações com aquisição de controladas
Resultado da equivalência patrimonial
Provisão para contingências
Rendimentos de aplicação financeira
Plano de opções - Pagamento baseado em ações

13
14
13
13
25
16
16
16
29
32
12
20
32
30

Variações nos ativos e passivos:
Contas a receber
Pagamentos antecipados
Outros créditos
Estoques
Impostos a recuperar
Depósitos judiciais
Fornecedores e outras contas a pagar
Provisões e obrigações trabalhistas
Obrigações tributarias
Dividendos
Outras obrigações

Caixa líquido proveniente das (utilizado nas) atividades operacionais
Fluxo de caixa de atividades de investimentos
Resgate de aplicações financeiras
Aplicações financeiras
Amortização de principal sobre aquisição de controlada
Aquisição de imobilizado
Aquisição de intangível
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de investimentos
Fluxo de caixa de atividades de financiamento
Amortização de principal sobre empréstimos e financiamentos
Captação de empréstimos e financiamentos
Pagamento de arrendamentos
Obrigações com aquisição de controlada
Transações com partes relacionadas

16
16
16

Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamento

31/03/2019

5.615

4.162

290
174
(7.783)
(2)
-

114
(6.607)
(68)
470

18.357
1.994
119
575
3.597
4.447
361
121
1.061
592
131
(76)
-

11.133
6.602
469
826
3.689
138
1.216
1.339
140
(164)
470

20
2
301
(54)
2.200
(1.297)

(4.628)
130
1.022
(59)
(943)
(138)
(520)
2.461
473
(428)

(2.584)
(212)
97
(21)
(386)
(229)
(1.512)
916
12
(17)

34.264

26.084

(926)

13
14

31/03/2020

4.153

(926)
16
16

31/03/2019

5.614

780
1
-

Caixa líquido aplicado nas (gerado pelas) atividades operacionais
Pagamento de juros sobre emprestimos e financiamento
Pagamento de juros sobre arrendamentos
Pagamento de juros sobre aquisições de controlada
Pagamento de imposto de renda e contribuição social

31/03/2020

Consolidado

76
-

(766)
(766)

3.709
(2.952)
-

(6)
(121)
(9)
(1.791)

(241)
(138)
(720)

32.337

24.985

137
(16.632)
(28.713)
(212)

1.822
(7.689)
(24.044)
(281)

76

757

(45.420)

(30.192)

850

-

(1.680)
(602)
-

(691)
29.333
(835)
(2.200)
-

850

-

(2.282)

25.607

Redução/Aumento em caixa e equivalentes de caixa

-

(9)

(15.365)

20.400

Início do exercício
Final do exercício

3
3

9
-

25.257
9.892

7.273
27.673

Aumento em caixa e equivalentes de caixa

-

(9)

(15.365)

20.400

Ͳ

Ͳ

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Triple Play Brasil Participações S.A.
Demonstrações do valor adicionado
Períodos findos em 31 de março de 2020 e 2019
(Em milhares de Reais)

Controladora
31/03/2020

Consolidado

31/03/2019

31/03/2020

31/03/2019

Receitas (1)

-

-

108.685

95.170

Vendas de mercadorias, produtos e serviços
Outras receitas
Provisão para devedores duvidosos

-

-

106.856
3.769
(1.940)

95.626
1.003
(1.459)

Insumos adquiridos de terceiros (2)

7

Custos dos produtos, das mercadorias e dos serviços vendidos
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros
Perda / recuperação de valores ativos

7
-

Valor adicionado bruto (1) - (2) = (3)

-

(7) 289

Depreciação e amortização (4)
Valor adicionado líquido produzido pela Companhia (3) - (4) = (5)

(297)

8

-

8
(8) -

29.284

-

20.219
9.065
79.401

27.480
20.613
6.867
-

-

67.690

114

20.926

18.205

(121)

58.475

49.485

7.787

6.675

9.498

950

7.783
4
-

6.607
68
-

9.498
-

950
-

Distribuição do valor adicionado

7.490
(0)
7.490

6.554
6.554

67.973
(0)
67.973

50.435
1
50.436

Pessoal

1.485

1.371

18.908

16.731

Remuneração direta
Benefícios
F.G.T.S.

1.485
-

1.371
-

15.147
2.760
1.001

13.417
2.442
872

Impostos, taxas e contribuições

138

127

27.442

22.302

Federais
Estaduais
Municipais

138
-

127
-

13.227
14.168
47

9.156
13.019
128

Remuneração de capitais de terceiros

254

903

16.008

7.241

Juros
Aluguéis
Outras

254
-

903
-

13.704
291
2.013

5.940
306
995

5.614

4.153

5.615

4.162

5.614
-

4.153
-

5.614
1

4.153
9

Valor adicionado recebido em transferência (6)
Resultado da equivalência patrimonial

12

Receitas financeiras
Outras
Valor adicionado total a distribuir (5+6)

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

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Notas explicativas às informações financeiras trimestrais
individuais e consolidadas
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

1

Contexto operacional
A Triple Play Brasil Participações SA (“Companhia” ou “Grupo”), em conjunto com suas
subsidiárias) é uma companhia privada constituída em 8 de outubro de 2015 e sediada na rua
Bandeira Paulista, número 726, 19º andar, 191, Itaim Bibi - São Paulo. A Companhia tem como
objetivo social a participação em outras sociedadades. As atividades realizadas pelas
subsidiárias do Grupo estão descritas na Nota 2.

1.1
1.1.1

Eventos relevantes durante o trimestres
Aquisição de controlada
Aquisição Grupo Mega
Em 01 fevereiro de 2020, a Conexão Serviços de Comunicação Multimídia Ltda. (subsidiária da
A2 Agentes Autorizados Ltda.) assinou um contrato de aquisição de 100% do capital votante
das empresas Rosimara Bertoluci Sassi Sampaio – EIRELI e Marcelo Sassi Sampaio – EIRELI
(“Grupo Mega”) , localizada em São João do Rio Pardo/SP, no valor de R$ 16.859.
A operação permitirá à subsidiária A2 Agentes Agentes Autorizados Ltda., ampliar e maximizar
a comercialização de serviços prestados, possibilitando a expansão do portfólio de serviços,
gerando valor agregado para a carteira de clientes da Companhia.
As empresas acumularão sinergias, pois estão sob a mesma administração nas atividades.
O valor total da contraprestação transferida do Grupo Mega foi de R$ 17.179, pago R$ 10.307
na celebração do contrato e as demais serão pagas em 3 parcelas, sendo a primeira em dezembro
de 2020, e as demais em fevereiro de 2022 e fevereiro de 2023.
A tabela abaixo demonstra o valor dos ativos adquiridos e passivos assumidos na data da
aquisição:
Caixa e equivalentes de caixa
Outros ativos
Imobilizado
Passivos assumidos

205
43
3.973
(307)

Total dos ativos líquidos adquiridos

3.914

A operação está inserida na estratégia do Grupo de participar ativamente do processo de
consolidação do setor, desta forma, realizou, em bases provisórias uma avaliação da alocação do
valor justo dos ativos adquiridos.
Valor justo da contraprestação transferida
Valor dos ativos líquidos adquiridos
Carteira de cliente

17.179
(3.914)
(3.517)

Ágio por expectativa de rentabilidade futura

9.748

16
504

Triple Play Brasil
Participações S.A.
Informações financeiras
trimestrais em 31 de março de 2020

Em 31 de março de 2020, o saldo a pagar atualizado referente a aquisição do Grupo Mega é de
R$ 7.257 mil, dos quais R$ 6.743 de principal e R$ 514 de juros acumulados. Durante os três
meses findos em 31 de março de 2020 o total de juros incorrido foi de R$ 376.
(i)

Custos de aquisição
O Grupo incorreu em custos relacionados à aquisição no valor de R$ 346 referentes a
honorários advocatícios e custos de due diligence. Os honorários advocatícios e os custos de due
diligence foram registrados como ‘Despesas administrativas’ na demonstração de resultado do
período findo em 31 de março de 2020.
Se novas informações obtidas no prazo de um ano, a partir da data da aquisição, sobre fatos e
circunstâncias existentes na data da aquisição, indicarem ajustes nos valores mencionados acima
ou qualquer provisão adicional existente na data da aquisição, a contabilização da aquisição será
revista.

1.1.2

Potencial impacto do COVID-19
A Administração do Grupo vem acompanhando os desdobramentos relacionados à pandemia da
COVID-19, observando com a devida atenção as orientações das autoridades Governamentais e
mensurando possíveis impactos nos seus negócios.
O Grupo vem adotando diversas medidas que visam à preservação da saúde de seus
colaboradores, clientes, fornecedores e comunidade. Abaixo elencamos as principais análises
realizadas:
Continuidade operacional: O Grupo presta serviços considerados essenciais, e diante desse
cenário de crise e a possibilidade de implantação de trabalho em regime de home office,
considerando que a carteira do Grupo é substancialmente composta por assinantes residenciais,
o Grupo não observa riscos à continuidade do seus negócios ou impactos significativos nas suas
operações.
Fluxo de caixa: como forma preventiva e de manutenção e fortalecimento da posição do caixa, o
Grupo aderiu a Medida provisória nº 927/2020, que possibilita a suspensão e parcelamento,
sem multas e encargos, do recolhimento do FGTS, PIS e COFINS dos meses de março, abril e
maio de 2020.
Contas a receber de clientes e provisão para redução ao valor recuperável: o Grupo observou um
aumento no seu faturamento em decorrência de uma maior demanda por serviço de de banda
larga por clientes residenciais. Entretanto, o Grupo observou uma discreta elevação no volume
de desligamento de serviços de vídeo e voz, e inadimplência em regiões específicas, onde foram
mais afetadas pelo aumento do desemprego. Em contrapartida, o Grupo observou aumento
relacionados a adimplência dos assinantes em outras regiões mas que não afetam em 31 de
março a provisão para valor recuperável de contas a receber.
Redução ao valor recuperável de ativos não financeiros – “impairment”: conforme descrito no
item “Continuidade operacional”, o Grupo realizou a revisão e atualização de seu plano de
negócio para os próximos anos e, com base neste, não identificou indícios de “impairment” de
seus ativos. Para as unidades geradoras de caixas, não foram identificados indicativos de
desvalorização e, portanto, as projeções não foram revistas para fins de cálculo de
“impairment”. Ver nota explicativa 14.
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2

Relação de entidades controladas
As informações financeiras trimestrais individuais e consolidadas incluem as seguintes
controladas diretas e indiretas do Grupo:
Participação acionária %
31/03/2020
Controladas

País

Cabo Serviços de Telecomunicações Ltda.
Videomar Rede Nordeste S.A.
A2 Agentes Autorizados Ltda.
Tec Net Prov. De Acesso as Redes de Com. Ltda.
Direta Comunicações Ltda
Direta Central de Alarmes e Comercio Ltda
Direta Processamento de Dados Ltda
Mega SCM
Mega SVA
Conexão Serviços de Comunicação Multimidia Ltda.
Conexão Serviços de Valor Adicionado Ltda
Conexão Telecomunicações e Internet Ltda.

Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil

31/12/2019

Direto

Indireto

Direto

Indireto

99,99%
99,17%
99,00%
99,99%
-

99,99%
99,99%
99,99%
99,99%
99,99%
99,99%
99,99%
99,99%

99,99%
99,17%
99,00%
99,99%
-

99,99%
99,99%
99,99%
99,99%
99,99%
99,99%

As empresas integrantes das informações financeiras trimestrais individuais e consolidadas do
Grupo operam com as seguintes atividades:

a.

Cabo Serviços de Telecomunicações Ltda.
Empresa brasileira, constituída sob a forma de empresa por quotas de responsabilidade limitada,
tem sede na Rua Senador José Ferreira de Souza, n° 1.916, bairro da Candelária, CEP 59.064520, Natal, Rio Grande do Norte. As suas principais atividades compreendem a prestação de
serviços de telefonia fixa e comunicação de dados, em conformidade com as concessões,
autorizações e permissões que lhe foram outorgadas pela Agência Nacional de
Telecomunicações (“ANATEL”).

b.

Videomar Rede Nordestes S.A.
A Videomar Rede Nordeste S.A., (“Companhia”) é uma sociedade, constituída sob a forma de
Companhia anônima de capital fechado com sede na Rua Leonardo Mota, nº 2301, bairro
Dionísio Torres, CEP 60.170-041, Fortaleza - Ceará. As suas principais atividades
compreendem a prestação de serviços de TV por assinatura, exceto programadoras em
conformidade com as concessões, autorizações e permissões que lhe foram outorgadas pela
Agência Nacional de Telecomunicações (“ANATEL”).

c.

A2 Agentes Autorizados Ltda.
A A2 Agentes Autorizados Ltda., (“Empresa”) é uma sociedade limitada, com sede na Rua
Bandeira Paulista, nº 726, Itaim, Bibi, São Paulo – SP, inscrita no CNPJ 20.730.836/0001-59,
que tem como objeto social a participação em outras sociedades.

d.

Tecnet Provedor de Acesso as Redes de Comunicação Ltda.
A Tecnet Provedor de Acesso as Redes de Comunicação Ltda., (“Empresa”) é uma sociedade
limitada, com sede na Rua Castro Castelo, nº 355, Sala C, Parque Portira, Caucaia - CE, inscrita
no CNPJ 07.054.341/0001-99, As suas principais atividades compreendem a prestação de
serviços de internet.

e.

Direta Comunicações Ltda.
Empresa limitada, com sede na Cidade de Mococa, Estado de São Paulo, na Rua Prudente de
Morais, n.º 221, Centro, CEP 13.730-400, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.558.866/0001-00.
As suas principais atividades compreendem a prestação de serviços de internet.
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f.

Direta Central de Alarmes e Comércio Ltda.
Empresa limitada, com sede na Cidade de Guaxupé, Estado de Minas Gerais, na Avenida Dona
Floriana, n.º 1.130 - A, Centro, CEP 37.800-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
04.224.658/0001-38. As suas principais atividades compreendem a prestação de serviços de
segurança eletrônica.

g.

Direta Processamento de Dados Ltda.
Empresa limitada, com sede na Cidade de Guaxupé, Estado de Minas Gerais, na Avenida Dona
Floriana, n.º 1.130 - B, Centro, CEP 37.800-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
01.231.192/0001-00. As suas principais atividades compreendem a prestação de serviços de
internet.

h.

Conexão Serviços de Comunicação Multimidia Ltda.
Empresa limitada, domiciliada no Município de Mococa, Estado do São Paulo, Rua Gabriel
Pinheiro, n° 1.059, Centro, tem como objetivo a prestação de serviços de comunicação
multimídia, serviços de telefonia fixa comutada - STFC, serviços de televisão por assinatura por
cabo, internet e telecomunicações.

i.

Conexão Serviços de Valor Adicionado Ltda.
Empresa limitada, domiciliada no Município de Mococa, Estado do São Paulo, Rua Capitão
Miguel Ferreira, n°157, sala 06, Vila Mariana, tem como objetivo a prestação de serviços de
provimento de acesso à internet.

j.

Conexão Telecomunicações e Internet Ltda.
Empresa limitada, domiciliada no Município de Mococa, Estado do São Paulo, Rua Prudente de
Moraes, n°221, Centro, tem como objetivo a prestação de serviços de comunicação multimídia SCM, provedor de acesso às redes de telecomunicações e prestação de serviços de acesso e/ou
informações na rede internet.

k.

Mega SCM (Rosa Sassi Sampaio Eireli)
Empresa individual, de responsabilidade limitada, com sede na cidade de São José do Rio
Pardo, Estado do São Paulo, Rua Francisco Glicério, 992, Centro, tem como objetivo a
prestação de serviços de comunicação multimídia - SCM, provedor de acesso às redes de
telecomunicações.

l.

Mega SVA (Rosimara Bertoluci Sassi Sampaio EIRELI)
Empresa individual, de responsabilidade limitada, com sede na cidade de São José do Rio
Pardo, Estado do São Paulo, Rua Francisco Glicério, 992, Letra B, Centro, tem como objetivo a
prestação de serviços de comunicação multimídia - SCM, provedor de acesso às redes de
telecomunicações.
A Triple Play S.A por meio de suas subsidiárias integrais atuam principalmente na prestação de
serviços de telefonia fixa, através de Contrato de Concessão do Serviço Telefônico Fixo
Comutado (STFC) e autorizações outorgadas pela ANATEL para a prestação de outros serviços
de telecomunicações, através de Contrato de Concessão do Serviço de Comunicação Multimídia
(SCM), tais como comunicação de dados, internet em banda larga, serviços de TV por
assinatura. As concessões e autorização de outorga para prestação de serviços concedidas pela
ANATEL não possuem data para expiração.

19
507

Triple Play Brasil
Participações S.A.
Informações financeiras
trimestrais em 31 de março de 2020

3

Base de preparação
Declaração de conformidade (com relação às normas IFRS e às normas do CPC)
As informações financeiras trimestrais individuais e consolidadas foram elaboradas de acordo
com o CPC 21 (R1)- Demonstração Intermediária e de acordo com as Normas Internacionais
(IAS 34) - Interim Financial Reporting emitido pelo International Accounting Standards Board
(“IASB”), aprovadas pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM, e contemplam todas as
informações relevantes próprias das informações financeiras trimestrais, e somente elas, estão
sendo evidenciadas, e correspondem àquelas utilizadas pela Administração na sua gestão.
A emissão das informações financeiras trimestrais foi autorizada pelo Conselho de
Administração em 7 de Julho de 2020. Após a sua emissão, somente os acionistas têm o poder
de alterar as informações financeiras trimestrais.

4

Moeda funcional e moeda de apresentação
Estas informações financeiras trimestrais estão apresentadas em Reais, que é a moeda funcional
do Grupo. Todos os saldos foram arredondados para o milhar mais próximo, exceto quando
indicado de outra forma.

5

Uso de estimativas e julgamentos
Na preparação destas informações financeiras trimestrais, a Administração utilizou julgamentos,
estimativas e premissas que afetam a aplicação das políticas contábeis do Grupo e os valores
reportados dos ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas
estimativas.
As estimativas e premissas são revisadas de forma contínua. As revisões das estimativas são
reconhecidas prospectivamente.

a.

Julgamentos
As informações sobre julgamentos realizados na aplicação das políticas contábeis que têm
efeitos significativos sobre os valores reconhecidos nas informações financeiras trimestrais
estão incluídas na seguinte nota explicativas:

x

b.

Nota explicativa 16 – prazo do arrendamento: se o Grupo tem razoavelmente certeza de exercer
opções de prorrogação.

Incertezas sobre premissas e estimativas
As informações sobre as incertezas relacionadas a premissas e estimativas em 31 de março de
2020 estão incluídas nas seguintes notas explicativas:

x

Nota explicativa 13 – revisão da vida útil econômica dos bens do ativo imobilizado.
Determinação da vida útil estimada dos bens e, consequentemente, da taxa de depreciação a ser
utilizada nos cálculos e registro contábeis no resultado do período;

x

Nota explicativa 9 – provisão para perda do valor recuperável do contas a receber.
Reconhecimento e mensuração da provisão ao valor recuperável do contas a recebre de clientes;

x

Nota explicativa 14 – teste de redução ao valor recuperável de ativos intangíveis e ágio:
principais premissas premissas em relação aos valores recuperáveis;

x

Notas explicativas 20 - reconhecimento e mensuração de provisões e contingências: principais
premissas sobre a probabilidade e magnitude das saídas de recursos
20
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6

Principais políticas contábeis
As políticas contábeis utilizadas na preparação destas informações trimestrais são as mesmas
adotadas na preparação das demonstrações financeiras anuais do Grupo relativas ao exercício
findo em 31 de dezembro de 2019. Portanto, estas informações trimestrais individuais e
consolidadas devem ser lidas em conjunto com as demonstrações financeiras individuais e
consolidadas anuais do Grupo do exercício findo em 31 de dezembro de 2019, emitidas em 17
de junho de 2020, que contemplam o conjunto completo das notas explicativas

Novas normas e pronunciamentos contábeis ainda não adotados
As seguintes normas alteradas e interpretações não deverão ter um impacto significativo nas
Informações financeiras trimestrais individuais e consolidadas:
x

Alterações nas referências á estrutura conceitual nas normas IFRS;

x

Definição de um negócio (alterações ao CPC 15/IFRS 3);

x

Definição de materialidade (emendas ao CPC 26/IAS 1 e CPC 23/IAS 8);

x

IFRS 17 Contratos de seguros.

7

Caixa e equivalentes de caixa
Controladora

Consolidado

31/03/2020

31/12/2019

31/03/2020

31/12/2019

Caixa
Bancos
Aplicação financeira

3
-

3
-

485
9.401
6

432
24.818
7

Total

3

3

9.892

25.257

As análises sobre risco de crédito e taxa de juros pode ser observada na nota explicativa 24.

8

Aplicações financeiras
Controladora
31/03/2020

31/12/2019

31/03/2020

31/12/2019

-

-

44.881

36.538

-

75

8.237

8.298

-

75

53.118

44.836

-

75
-

45.662
7.456

37.421
7.415

-

75

53.118

44.836

Garantia escrow (i)
Aplicação financeira - recursos vinculados a acordos
contratuais (ii)

Circulante
Não circulante

(i)

Consolidado

Corresponde a investimentos financeiros para cumprimento de cláusulas contratuais e mantidos pela subsidiária Cabo
Telecom no Banco Santander, em cotas de fundos de investimento sem vencimento, disponíveis imediatamente para
resgate. A remuneração reflete o risco da carteira, com base no CDI, fundos multimercados e índices de câmbio. A
rentabilidade acumulada dos fundos de investimento para o período de três meses findos em 31 de março de 2020 e
para o exercício de 2019 foi de 0,33% a.m e 0,47%, a.m respectivamente.

21
509

Triple Play Brasil
Participações S.A.
Informações financeiras
trimestrais em 31 de março de 2020

(ii)

Aplicação vinculada refere-se a cotas de fundos de investimentos de renda fixa, investidas principalmente em títulos
públicos federais e / ou títulos privados com baixo risco de crédito, remunerados à taxa de referência do CDI e com
índices comprometidos com variação cambial. Esses investimentos não têm vencimento A rentabilidade acumulada
dos fundos de investimento para o período de três meses findos em 31 de março de 2020 e para o exercício de 2019
foi de 2,46 % a.m e 0,52 a.m%, respectivamente.

Uma análise sobre risco de crédito e taxa de juros pode ser observada na nota explicativa 24.

9

Contas a receber de clientes
Consolidado
31/03/2020

31/12/2019

Contas a receber - serviços
Outras contas a receber

52.984
1.535

48.598
1.270

Subtotal

54.519

49.868

54
(23.681)

77
(22.620)

30.892

27.325

Serviços a faturar
Provisão para redução ao valor recuperável

Os recebíveis estão dados em garantias a empréstimos (vide nota 16).

Composição por idade dos valores a receber
Consolidado
31/03/2020

%

31/12/2019

%

12.155

22,29%

16.335

32,76%

6.880
1.900
1.263
2.999
8.424
20.898

12,62%
3,49%
2,32%
5,50%
15,45%
38,33%

6.805
1.827
1.255
1.065
1.754
20.827

13,65%
3,66%
2,52%
2,14%
3,52%
41,75%

54.519

100%

49.868

100%

A vencer
Vencido (dias):
Até 30 dias
31–60
61–90
91–120
121–180
>180

Movimentação da provisão para redução ao valor recuperável
Consolidado
31/03/2020

31/12/2019

Saldo no início do exercício
Constituição de provisão no exercício

(22.620)
(1.061)

(17.953)
(4.667)

Saldo final

(23.681)

(22.620)
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O Grupo e suas controladas, para constituir a provisão para redução ao valor recuperável do
contas a receber, realizaram estudo individualizado da composição dos saldos da carteira de
clientes, observando se o risco de crédito de um ativo financeiro aumentou significativamente
desde o reconhecimento inicial. Isso inclui informações e análises quantitativas e qualitativas,
com base na experiência histórica do Grupo, na avaliação de crédito e considerando
informações prospectivas. Ainda que o Grupo acredite que as premissas utilizadas são
razoáveis, os resultados podem ser diferentes.

10

Outros créditos
Consolidado

Adiantamentos
Dividendos a receber
Outros

Circulante
Não-circulante

11

Consolidado

31/03/2020

31/12/2019

31/03/2020

31/12/2019

10.059
-

10.059
-

3.525
172

4.666
53

10.059

10.059

3.697

4.719

10.059

10.059

3.525
172

4.666
53

10.059

10.059

3.697

4.719

Depósitos judiciais
Consolidado

Depósitos judiciais

31/03/2020

31/12/2019

9.540

9.402

9.540

9.402

Valores depositados judicialmente devido à ação de cobrança do Fundo de Universalização dos
Serviços de Telecomunicações (FUST) incidentes sobre as mensalidades de ponto principal e de
pontos adicionais pay-per-view. O Grupo está aguardando a cobrança formal por parte da
ANATEL, quando então o saldo será compensado com o passivo provisionado, conforme
explicado nas notas de nº 17 e 20.
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Composição do saldo

a.

215.873

215.873

Total

99,99%
99,17%
99,99%
99,99%

31/03/2020

24

55.189

38.339

31 de março de 2020

7.783

3.873
(215)
2.539
1.586

31/03/2020

4.025

187
(569)
3.792
(43)
339
319

99,99%
99,99%
99,99%
99,99%
99,99%
99,17%

Percentual de
participação

15.928

8.906
1.068
9.362
(3.408)

31/12/2019

Resultado de Equivalência Patrimonial

Resultado do período

99,99%
99,17%
99,99%
99,99%

31/12/2019

Patrimônio líquido

15.939

8.907
1.077
9.363
(3.408)

31/12/2019

Capital social

7.783

3.873
(217)
2.540
1.587

31/03/2020

Percentual de
participação

7.845
19.018
21.438
2.295
3.387
1.206

277.371

180.300
36.096
17.246
43.729

31/12/2019

Resultado do período

435
27.554
4.500
3.000
2.450
400

285.154

184.173
35.880
19.786
45.315

31/03/2020

Patrimônio líquido

Direta Comunicações Ltda
Conexão Serviços de Comunicação Multimidia Ltda.
Conexão Serviços de Valor Adicionado Ltda
Conexão Telecomunicações e Internet Ltda.
Mega SCM
Mega SVA

Controladas indireta

121.186
36.674
14.218
43.795

121.186
36.674
14.218
43.795

31/12/2019

Cabo Telecom
Multiplay
Tecnet
A2 Agentes

Controladas direta 31/03/2020

Capital social

50.123

50.123
-

31/12/2019

4.025

187
(569)
3792
(43)
339
319

Resultado de
Equivalência
Patrimonial 31/03/2020

50.123

50.123
-

31/03/2020

Ágio

Os investimentos em controladas, apresentados nas informações financeiras trimestrais individuais da controladora, é como segue:

Investimentos em controladas

12

277.048

180.282
35.797
17.245
43.724

55.184

7.844
19.016
21.436
2.295
3.387
1.206

Investimento em 31 de
março de 2020

284.831

184.154
35.582
19.784
45.311

31/03/2020 31/12/2019

Investimento em
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b.

Movimentação
A movimentação dos investimentos em controladas, apresentados nas informações financeiras
trimestrais individuais da controladora, é como segue:
31/03/2020

31/12/2019

Saldo inicial em
Investimentos
Ágio por expectativa de rentabilidade futura

277.048
50.123

268.767
50.123

Total investimentos:

327.171

318.890

7.783

(7.647)
15.928

334.954

327.171

Dividendos
Equivalência patrimonial
Saldo final em 31 de Março

13

Imobilizado
O ativo imobilizado do Grupo é submetido à análise de indicação de perda de seu valor
recuperável para assegurar que o valor contábil não supera o valor recuperável. Após a análise
de fontes de informações externas e internas, em 31 de março de 2020 os ativos não
apresentaram qualquer indício de perda, desvalorização ou dano físico que pudesse
comprometer o fluxo de caixa futuro do Grupo. O Grupo possui ativos dados em garantias a
empréstimos no montante de R$ 18.205, sendo R$ 17.761 em Máquinas e Equipamentos, R$
275 em Rede de transmissão e R$ 169 em Sistemas de combate a incêndio. Vide nota 16.

Conciliação do valor contábil

Descrição
Terrenos
Edificações
Benfeitoria bens de terceiros
Postes
Amplificador de rede
Móveis e utensílios
Sistema de comunicações
Computadores e periféricos
Maquinas e equipamentos
Sistema de refrigerações
Sistema de combate a incêndio
Ferragens, ferramentas e
instrumentos
Rede de transmissão,
equipamento óptico
Equipamentos TV/internet/rádio
Cable, conversor, instalações
domiciliares
Veículos
Celular
Direitor de uso
Total Imobilizado líquido

Taxa de
depreciação

Custo

Depreciação
Acumulada

Líquido em
31.03.2020

Líquido em
31.12.2019

4%
6%
4%
10%
10%
20%
20%
10%
10%
10%

840
924
4.725
2.188
160
3.229
419
6.020
7.870
764
597

(511)
(1.992)
(1.338)
(40)
(1.819)
(325)
(4.161)
(5.576)
(217)
(48)

840
413
2.733
850
120
1.410
94
1859
2.294
547
549

840
360
2.469
849
67
1.263
94
1.515
1.558
520
558

20%

21.063

(19.527)

1.536

1.308

13%
20%

181.353
85.920

(74.389)
(56.907)

106.964
29.013

102.905
27.950

20%
20%
20%

323.105
3.138
71
7.163

(157.531)
(1.361)
(7)
(2.775)

165.574
1.777
64
4.388

145.742
1.378
52
4.963

649.549

(328.524)

321.025

294.391

25
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Movimentação do valor contábil
Valor em
31/12/2019

Aquisições (i)

Adições

Baixas

Depreciação

Valor em
31/03/2020

Terrenos
Edificações
Benfeitoria bens de terceiros
Postes
Amplificador de rede
Móveis e utensílios
Sistema de comunicações
Computadores e periféricos
Maquinas e equipamentos
Sistema de refrigerações
Sistema de Combate a Incendio
Ferragens, ferramentas e instrumentos
Rede de transmissão, equipamento óptico
Equipamentos TV/internet/rádio
Cable, conversor, instalações domiciliares
Veículos
Celular

840
360
2.469
849
67
1.263
94
1.515
1.558
520
558
1.308
102.905
27.950
145.742
1.378
52

54
150
5
159
824
28
279
2.256
947
11.800
470
-

66
323
23
50
306
87
16
35
6.884
1.669
19.073
168
13

(12)
(107)
-

(13)
(59)
(22)
(1)
(53)
(5)
(121)
(175)
(17)
(9)
(86)
(5.081)
(1.541)
(11.041)
(132)
(1)

840
413
2.733
850
120
1.410
94
1.859
2.294
547
549
1.536
106.964
29.013
165.574
1.777
64

Total

289.428

16.972

28.713

(119)

(18.357)

316.637

4.963

-

-

-

(575)

4.388

294.391

16.972

28.713

(119)

(18.932)

321.025

Descrição

Direito de uso
Total imobilizado líquido

Valor em
31/12/2018

Adoção
inicial
IFRS 16

Aquisições

Baixas

Depreciação

Valor em
31/12/2019

Terrenos
Edificações
Benfeitoria bens de terceiros
Postes
Amplificador de rede
Móveis e utensílios
Sistema de comunicações
Computadores e periféricos
Maquinas e equipamentos
Sistema de refrigerações
Sistema de combate a incêndio
Ferragens, ferramentas e instrumentos
Rede de transmissão, equipamento óptico
Equipamentos TV/internet/rádio
Cable, conversor, instalações domiciliares
Veículos
Celular

664
296
1.844
800
67
917
92
1.607
2.428
397
183
1.232
78.498
23.917
111.276
1.191
21

-

176
101
1.248
134
6
703
11
429
316
181
412
365
36.176
8.191
68.782
526
48

(400)
(179)
(26)
(21)
(107)
(12)
(50)

(37)
(223)
(85)
(6)
(178)
(9)
(521)
(1.160)
(58)
(37)
(268)
(12.091)
(3.729)
(34.316)
(339)
(6)

840
360
2.469
849
67
1.263
94
1.515
1.558
520
558
1.308
102.905
27.950
145.742
1.378
51

Total

225.430

-

117.805

(795)

(53.062)

289.428

-

4.458

2.705

-

(2.200)

4.963

225.430

4.458

120.510

(795)

(55.262)

294.391

Descrição

Direito de uso

Total imobilizado líquido
(i)

Refere-se aos valores adquiridos pela aquisição das empresas Agily Telecomunicações Ltda. e Grupo Mega, nos montantes de R$ 13.000 e R$ 3.972,
respectivamente.

(ii)

Aquisição de ativos Agily
Em 02 de janeiro de 2020, a controlada Tecnet adquiridiu os ativos da Agily Telecomunicações Ltda., que oferecem serviços de prestação de serviços
de comunicação multimídia - SCM, provedor de acesso às redes de telecomunicações.
A operação permitirá à subsidiária A2 Agentes, que oferece serviços de comunicação multimídia e provedor de acesso às redes de telecomunicação,
ampliar e maximizar a comercialização de serviços prestados, possibilitando a expansão do portfólio de serviços, gerando valor agregado para a
carteira de clientes da Companhia.
O valor total da aquisição dos ativos da Agily Telecomunicações foi de R$ 20.080, sendo pago a primeira parcela no dia 02 de março de 2020, no
montante de R$ 6.325, e as demais serão pagas em 11 parcelas com vencimento até janeiro de 2025. O valoe refere-se a um montante de R$ 13.000 de
ativos imobilizados e R$ 7.080 de carteira de clientes, vide nota 14.
Em 31 de março de 2020, o saldo a pagar atualizado referente a aquisição dos ativos da Agily Telecomunicações é de R$ 13.817mil, dos quais R$
13.734 de principal e R$ 84 de juros acumulados, durante os três meses findos em 31 de março de 2020 o total de juros incorrido foi de R$ 84.
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a.

Intangível
Movimentação do valor contábil (Controladora)
Controladora
Descrição
Carteira de clientes (iii)

Taxa anual de
amortização

Valor em
31/12/2019

Amortização

Valor em
31/03/2020

25%

3.812

(290)

3.522

3.812

(290)

3.522

Total

Controladora
Descrição
Carteira de clientes (iii)

Taxa anual de
amortização

Valor em
31/12/2018

Amortização

Valor em
31/03/2019

25%

4.794

(982)

3.812

4.794

(982)

3.812

Adições

Amortização

Valor em
31/03/2020

212
-

(315)
(84)
(1.595)

5.499
1.229
40
29.178

Total

b.

Movimentação do valor contábil (Consolidado)
Consolidado
Taxa anual
de
amortização

Valor em
31/12/2019

Aquisição

Descrição
Software (i)
Base de assinantes (ii)
Marcas e patentes
Carteira de clientes (iii)
Ágio na aquisição de
investimentos (iv)
Total

20%
20%
25%

5.602
1.313
40
20.176

10.597

263.067

9.748

-

-

272.815

290.198

20.345

212

(1.994)

308.761

27
515
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Consolidado

Descrição

Taxa anual
de
amortização

Software (i)
Base de assinantes (ii)
Marcas e patentes
Carteira de clientes (iii)
Ágio na aquisição de
investimentos (iv)

Valor em
31/12/2018

Adições

Amortização

Valor em
31/12/2019

7.003
1.640
33
38.407

858
1
7
-

(2.259)
(328)
(18.231)

5.602
1.313
40
20.176

263.067

-

-

263.067

310.150

866

(20. 818)

290.198

20%
20%
25%

Total
(i)

São os códigos de computadores necessários para o correto funcionamento dos equipamentos que controlam e
gerenciam os serviços de voz, dados e vídeo da controlada indireta Cabo Serviços de Telecomunicações Ltda. Assim
como os sistemas ERP e CRM.

(ii)

A aquisição da base de assinantes da empresa BVCi, pela controlada indireta Alegra Telecomunicações do Brasil
Ltda. foi efetivada no dia 1º de julho de 2018.

(iii)

Carteria de clientes na aquisição das controladas diretas Cabo Serviços de Telecomunicações Ltda, da Videomar
Rede Nordeste S.A e Tecnet Provedor de Acesso as Redes de Comunicação Ltda. E das controladas indiretas Direta
Comunicações Ltda, Direta Central de Alarmes e Comercio Ltda, Direta Processamentos de Dados Ltda, Alegra
Telecomunicações do Brasil Ltda, Conexão Serviços de Comunicação Multimidia Ltda, Conexão Serviços de Valor
Adicionado Ltda, Conexão Telecomunicações e Internet Ltda e Grupo Mega. Em 2019 foi realizado a amortização
da totalidade da carteira de clientes oriundas da incorporação da Alaof 1 e 2, motivo que gerou uma diminuição no
montante de amortização registrada no período de três meses findo em 31 de março de 2020.

(iv)

Ágio na aquisição das empresas Tecnet Provedor de Acesso as Redes de Comunicação Ltda pela Triple Play Brasil
Participações S/A e nas aquisições das empresas Direta Comunicações Ltda, Direta Central de Alarmes e Comercio
Ltda, Direta Processamentos de Dados Ltda, Alegra Telecomunicações do Brasil Ltda, Conexão Serviços de
Comunicação Multimidia Ltda, Conexão Serviços de Valor Adicionado Ltda e Conexão Telecomunicações, Internet
Ltda pela empresa A2 Agentes Autorizados Ltda e Grupo Mega.

c.

Análise de recuperabilidade de ativos tangíveis e intangíveis

(i)

Tangíveis e intangíveis com vida útil definida
A Administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos tangíveis e intangíveis
com vida útil definida com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias
econômicas, operacionais ou tecnológicas que possam indicar deterioração ou perda de seu
valor recuperável.

(ii)

Ágio pago por expectativa de rentabilidade futura
O saldo de ágio apurado nas aquisições de participações societárias encontra-se fundamentado
na expectativa de rentabilidade futura das operações adquiridas e soma R$ 272.815 em 31 de
março de 2020.
Triple Play Brasil Participações S/A
Cabo Serviços de Telecomunicações Ltda
Videomar Rede Nordeste S/A
A2 Agentes Autorizados Ltda

50.123
145.307
18.110
59.275

Ágio

272.815
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As empresas testam anualmente o valor recuperável dos seus ativos intangíveis de vida útil
indefinida, que se constitui principalmente de marcas e patentes e ágio por expectativa de
resultados futuros, advindos de processos de combinação de negócios, utilizando o conceito do
valor em uso, através de modelos de fluxo de caixa descontado.
O ágio apurado na aquisição do investimento é testado anualmente em relação ao seu valor de
recuperação, no nível da unidade geradora de caixa.

(iii)

Principais premissas utilizadas nos testes de perda do valor recuperável de ativos
tangíveis e intangíveis
Para fins de teste de perda por redução ao valor recuperável de ativos tangíveis e intangíveis, o
Grupo e suas controladas consideraram quatro unidades geradoras de caixa, sendo elas as
controladas Cabo Serviços de Telecomunicações Ltda, Videomar Rede Nordeste S.A, Tecnet
Prov. De acessos as Redes de Com. Ltda. e A2 Agentes Autorizados Ltda.
As controladas realizaram teste de valor recuperável dos ativos tangíveis e intangíveis em 2019,
por meio de cálculo baseado no valor em uso a partir de projeções de caixa provenientes de
orçamentos financeiros aprovados pela alta administração.
Os fluxos de caixa futuros foram descontados com base na taxa representativa do custo de
capital. De forma consistente com as técnicas de avaliação econômica, a avaliação do valor em
uso é efetuada para um período de 05 (cinco) anos, e a partir de então, considerando-se a
perpetuidade das premissas tendo em vista a capacidade de continuidade dos negócios por
tempo indeterminado.
Para desconto dos fluxos de caixa futuros utilizou-se a taxa real de 10,91% a.a. para as
controladas Cabo Serviços de Telecomunicações Ltda., Videomar Rede Nordeste S.A., Tecnet
Prov. De acessos as Redes de Com. Ltda. e A2 Agentes Autorizados Ltda..
A estimativa do valor em uso utilizou as seguintes premissas:

Receita
Cabo Serviços de Telecomunicações Ltda.
O volume e o preço de venda foram projetados em base real (com inflação) com base nas
estimativas do Grupo e resultam em crescimento composto agregado (CAGR) de 4,32% a.a. no
exercício de 2019 (3,75% a.a. em 2018).
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Videomar Rede Nordeste S.A.
O volume e o preço de venda foram projetados em base real (com inflação) com base nas
estimativas do Grupo e resultam em crescimento composto agregado (CAGR) de 5,77 % a.a. no
exercício de 2019 (3,75% a.a. em 2018).
Tecnet Prov. De acessos as Redes de Com. Ltda.
O volume e o preço de venda foram projetados em base real (com inflação) com base nas
estimativas do Grupo e resultam em crescimento composto agregado (CAGR) de 13,09% a.a. no
exercício de 2019.
A2 Agentes Autorizados Ltda.
O volume e o preço de venda foram projetados em base real (com inflação) com base nas
estimativas do Grupo e resultam em crescimento composto agregado (CAGR) de 5,61% a.a. e
15,79% a.a no exercício de 2019, considerando suas controladas Direta Comunicações Ltda e
Conexão Telecomunicações e Internet Ltda., respectivamente.

Custo
O custo foi projetado com base nas estimativas do Grupo, após a projeção das vendas.

Despesas
As despesas variáveis de vendas foram projetadas com base nos percentuais históricos sobre a
receita operacional bruta.
As despesas administrativas e gerais de vendas foram embasadas nos gastos orçados e
aprovados pela alta administração.

Lucro Líquido e Geração de Caixa Livre
Cabo Serviços de Telecomunicações Ltda.
O Lucro Líquido resultante da aplicação das premissas acima cresce com uma taxa de
crescimento composta (CAGR) de 80% a.a. entre o período de 2020 a 2024.
A Geração de Caixa Livre é então calculada usando-se projeções de investimentos e variações
de capital de giro. Para a perpetuidade a taxa de crescimento utilizada foi considerado a
inflação de 3,5% a.a.
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Videomar Rede Nordeste S.A.
O Lucro Líquido resultante da aplicação das premissas acima cresce com uma taxa composta
(CAGR) de 27,5% a.a. entre o período de 2020 a 2024.
A Geração de Caixa Livre é então calculada usando-se projeções de investimentos e variações
de capital de giro. Para a perpetuidade a taxa de crescimento utilizada foi considerado a
inflação de 3,5% a.a.
Tecnet Prov. De acessos as Redes de Com. Ltda.
O Lucro Líquido resultante da aplicação das premissas acima cresce com uma taxa composta
(CAGR) de 0,6% a.a. entre o período de 2020 a 2024.
A Geração de Caixa Livre é então calculada usando-se projeções de investimentos e variações
de capital de giro. Para a perpetuidade a taxa de crescimento utilizada foi considerado a
inflação de 3,5% a.a.
A2 Agentes Autorizados Ltda.
O Lucro Líquido resultante da aplicação das premissas acima em suas controladas, cresce com
uma taxa composta (CAGR) de 0,2% a.a. entre o período de 2020 a 2024.
A Geração de Caixa Livre é então calculada usando-se projeções de investimentos e variações
de capital de giro. Para a perpetuidade a taxa de crescimento utilizada foi considerado a
inflação de 3,5% a.a.
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Fornecedores e outras contas a pagar
Consolidado

Fornecedores
Fornecedores de sinais
Fornecedores nacionais
Fornecedores estrangeiros

Outras contas a pagar
Contas a pagar programadoras
Energia, água e telefones
Outras

31
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31/03/2020

31/12/2019

5
22.414
3.813

5
20.910
7.532

26.232

28.447

4.883
220
3.223

3.387
216
3.028

8.326

6.631

34.558

35.078
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Empréstimos, financiamentos e arrendamentos

(i)

Composição do saldo
As informações sobre os termos contratuais dos empréstimos e financiamentos, que são
mensurados pelo custo amortizado, são descritas a seguir.
Consolidado
Instituição financeira

Taxa de juros
Vencimentos ao ano

31/03/2020

31/12/2019

124.687
4.043
63.574
43
165

122.324
4.380
62.297
51
236

41.190
1.136
(11.229)

40.410
2.379
(11.590)

223.609

220.487

4.492

5.094

4.492

5.094

Total

228.101

225.581

Circulante
Não circulante

21.615
206.486

19.091
206.490

228.101

225.581

IFC International
Banco do Nordeste do Brasil
Banco Itaú - CCB
BNDES
Caixa Econômica Federal
IDB - InterAmerican
Development Bank (a)
SG Equipment Finance
(-) Custos com financiamentos

abr/26
dez/22
mai/25
mar/20
ago/20

CDI + 3,75%a.a
9,43% a.a.
CDI + 4%
11,18%a.a
4,99% a.a

abr/26
out/20

CDI+3,75 a.a
8,60%

Empréstimos e financiamentos
Passivo de direito de uso

Modalidade
Investimentos e
aquisições
Inversões fixas
Capital de giro
Inversões fixas
Capital de giro
Investimentos e
aquisições

5,85 - 24,5% a.a

Arrendamentos mercantil

(a)

O Grupo assinou um financiamento com a IDB - Inter-American Development Bank no valor de R$ 120.000 em
2019 onde recebeu um valor total de R$ 40.000 neste mesmo exercício. Os termos do contrato foram os seguintes:
taxa de juros CDI + 3,75% ao ano, com carência de 2 anos e amortização em 5 anos após o período de carência,
encerrando em abril de 2026. As garantias concedidas estão descritas no item Garantias desta mesma nota.
Os empréstimos e financiamentos de curto e longo prazo apresentam a seguinte maturidade:
Ano
2020
2021
2022
2023
Após 2024

(-) Custo de financiamentos

32
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31/03/2020

31/12/2019

21.615
26.144
45.773
54.231
91.567

18.776
24.985
42.179
54.231
97.000

239.330

237.171

(11.229)

(11.590)

228.101

225.581

521

(ii)

225.581

5.094

Total arrendamentos

Total

5.094

220.487

Total emprestimos e financiamentos

Passivo de arrendamento

(11.590)

232.077

Total

(-) Custos de financiamentos

4.380
62.297
235
122.325
51
2.379
40.410

Saldo em 2019

Banco do Nordeste do Brasil
Banco Itaú – CCB
Caixa Econômica Federal
IFC International
BNDES
SG Equipment Finance
IDB – Inter American Development Bank

Movimentação (Consolidado)

33

361

-

-

361

361

-

-

Apropriação

4.568

121

121

4.447

-

4.447

28
1.277
2.362
780

Juros

Adições

(2.282)

(602)

(602)

(1.680)

-

(1.680)

(365)
(64)
(8)
(1.243)
-

Principal

Pagamento

(127)

(121)

(121)

(6)

-

(6)

(6)
-

Juros

228.101

4.492

4.492

223.609

(11.229)

234.838

4.043
63.574
165
124.687
43
1.136
41.190

Saldo em
31/03/2020
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128.847

-

Total arrendamentos

Total empréstimos, financiamentos e
arrendamentos

-

128.847

Total emprestimos e financiamentos

Passivo de arrendamento

(4.405)

(-) Custos de financiamentos

(5.344)

2.705

2.705

(8.049)

(8.049)

-

-

133.252

-

Adições

5.840
114
28
444
122.746
109
3.971

Total

Banco do Nordeste do Brasil
Banco Itaú – CCB
Banco do Brasil
Caixa Econômica Federal
IFC International
BNDES
SG Equipment Finance
IDB – Inter American Development
Bank

Saldo em
2018

864

-

-

864

864

-

-

-

Apropriação

34

4.458

4.458

4.458

-

-

-

-

-

Adoção do
IFRS 16

98.056

-

-

98.056

-

98.056

40.000

58.000
56
-

Liberações

Adições

18.735

554

554

18.181

-

18.181

480

4.297
13.404
-

Juros

(5.585)

(2.069)

(2.069)

(3.516)

-

(3.516)

-

(1.460)
(114)
(28)
(209)
(114)
(1.591)

Principal

Juros

(14.449)

(554)

(554)

(13.895)

-

(13.895)

(70)

(13.825)
-

Pagamentos

225.581

5.094

5.094

220.487

(11.590)

232.077

40.410

4.380
62.297
235
122.325
51
2.379

Saldo em
2019
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(iii)

Garantias
Os empréstimos e financiamentos estão garantidos por:
Instituição financeira

Contrato

Garantias

Banco do Nordeste do
Brasil

Contrato
183.2015.1357.7040

Fiança bancária

Banco Itaú

Contrato 24501829

Aplicação financeira vinculada (Nota 9)
Penhor do 100% das ações de sua investida Videomar
(Multiplay) e penhor do 100% das cotas das investidas Cabo
Serviços, Direta Central de Alarmes e Comercio Ltda, Direta
Comunicações Ltda, Direta Processamento de Dados Ltda,
Alegra Telecomunicações do Brasil Ltda, Conexão Serviços de
Comunicação Multimidia Ltda., Conexão Serviços de Valor
Adicionado Ltda, Conexão Telecomunicações e Internet Ltda.

IFC - Corporação
Financeira
Internacional e IDB –
Inter American
Development Bank

(iv)

Contrato 37968

- Cessão de direitos creditórios (Nota 10)
- Hipoteca sobre o imóvel da Cabo Serviços por um valor de R$
4.600.
- Penhor de bens e Equipamentos das investidas Cabo,
Videomar (Multiplay) e Tecnet pelo valor de R$ 18.205.

Covenants
O Grupo detém empréstimos bancários no montante de R$ 228.101 em 31 de março de 2020
(R$ 225.581 em 2019).
De acordo com os termos do contrato com o Banco do Nordeste do Brasil, o empréstimo será
pago em 60 parcelas nos próximos 5 anos. Contudo, o contrato contém uma cláusula
contratual restritiva (covenant) onde estabelece que se o Grupo não pagar pontualmente
quaisquer das prestações previstas neste instrumento, ou se não dispuser de saldo suficiente,
nas datas dos seus respectivos vencimentos, para que o financiador promova os lançamentos
bancários destinados às suas respectivas liquidações, devido esta ter sido a forma de
pagamento escolhida pelo financiado, o empréstimo se torna imediatamente vencido.
Os empréstimos com as instituições IFC International e IDB – Inter American Development
Bank serão pago em 10 parcelas findando em abril de 2026 e possui covenants a nível do
grupo incluindo Triple Play e A2 Agentes Autorizados, onde ficou estabelecido que se
qualquer um dos tomadores, a qualquer momento pagar á IFC e ao IDB uma quantia inferior
ao montante então devido, a IFC e IDB poderão aplicar e executar as garantias estabelecidas.
Este financiamento possui covenants relacionados ao cumprimento de indicadores financeiros,
sendo eles a relação entre dívida bancária/EBITDA que não deverá ser superior a 2,5, e o
índice de cobertura do serviço da dívida que deverá ser maior do que 1,2. Em 31 de dezembro
de 2019 e em 31 de março de 2020 o Grupo cumpriu todos os covenants.
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Obrigações tributárias
Consolidado

FUST a pagar (a)
ICMS a recolher
COFINS a recolher
Imposto de renda e contribuição social a pagar
Outros
Total
(a)

18

31/03/2020

31/12/2019

9.552
5.316
979
2.758
2.449

9.291
5.163
960
2.142
2.503

21.054

20.059

Valores referentes ao recolhimento em juízo do imposto Fundo de Universalização dos Serviços de
Telecomunicações (FUST), uma vez que a controlada Videomar Rede Nordeste S.A. questiona a incidência dessa
tributação sobre as receitas de mensalidade. Por determinação da justiça, o Grupo vem fazendo o recolhimento
desses impostos através de depósitos judiciais.

Passivo fiscal diferido
Consolidado
31/03/2020

31/12/2019

Passivo fiscal diferido - Não circulante

12.440

11.098

Total

12.440

11.098

A reconciliação das bases de cálculo do passivo fiscal diferido está demonstrada na Nota 25.

19

Provisões e obrigações trabalhistas
Controladora

Salários e ordenados a pagar
INSS a recolher
FGTS a recolher
Provisão para férias e encargos
Provisão para 13 salário e encargos
Bonus a pagar
Outras obrigações trabalhistas

Consolidado

31/03/2020

31/12/2019

31/03/2020

31/12/2019

1.980
44

1.244
-

2.984
1.318
275
4.888
1.114
3.114
22

1.441
1.374
374
4.705
3.171
189

2.024

1.244

13.715

11.254

36
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Provisões para contingências

(i)

Composição do saldo
Consolidado

Provisão para ações cíveis - ECAD
Provisão para ações cíveis - demais causas
Provisão para ações tributárias - FUST ANATEL
Provisão para ações tributárias - demais causas
Provisão para ações trabalhistas
Total

(ii)

31/03/2020

31/12/2019

9.086
484
508
109
1

8.955
484
508
109
1

10.188

10.057

Movimentação das provisões para contingências
Consolidado

Descrição
Provisão para ações cíveis - ECAD
Provisão para ações cíveis - demais causas
Provisão para ações tributárias - FUST ANATEL
Provisão para ações tributárias - demais causas
Provisão para ações trabalhistas
Total

Valor em
31/12/2019

Adições

Valor em
31/03/2020

8.955
484
508
109
1

131
-

9.086
484
508
109
1

10.057

131

10.188

A controlada Videomar Rede Nordeste S.A. é parte (polo passivo) em ações judiciais e
processos administrativos perante alguns tribunais e órgãos governamentais, decorrentes do
curso normal das operações, envolvendo questões cíveis, tributárias e trabalhistas, conforme
descritos a seguir:

Provisão para ações cíveis – ECAD
Trata-se de uma representação proposta pela Associação Brasileira de Televisão por
Assinatura - ABTA em desfavor do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD
e suas associações pela prática de conduta anticompetitiva, consistente na fixação conjunta dos
valores referentes aos direitos de execução pública de obras musicais, lítero-músicas e
fonogramas e na criação de barreiras à entrada para impedir ou dificultar a constituição de
novas associações.
A Videomar Rede Nordeste S.A. está discutindo judicialmente o montante dos valores
exigidos pelo ECAD - Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, órgão que atua como
representante legal de artistas e autores na cobrança e distribuição de pagamentos de royalties
a eles devidos pela divulgação pública de composições musicais no Brasil. A Administração
do Grupo, apoiada na opinião de seus assessores jurídicos, julgou que os valores
contabilizados são suficientes para fazer face às prováveis perdas sobre tal questão.
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Provisão para ações cíveis - demais causas
Referem-se a ações movidas por clientes requerendo indenizações por danos morais. O Grupo,
com base na avaliação de seus assessores jurídicos, julgou suficiente os valores provisionados
para fazer face às prováveis perdas sobre tais questões.

Provisão para ações tributárias - FUST ANATEL
A Controlada Videormar Rede Nordeste S.A. questiona, em via administrativa, a cobrança do
Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações - FUST pela Agência Nacional
de Telecomunicações - ANATEL, sobre suas receitas provenientes de serviços de internet
banda larga.
Adicionalmente, sobre as receitas provenientes para as demais bases de incidência
(mensalidades referentes ao ponto principal, mensalidades de pontos adicionais pay-per-view),
a partir de abril de 2012, o Grupo passou a depositar judicialmente o FUST, conforme
explicado na nota de nº 11. A Administração do Grupo julgou suficiente os valores
provisionados para fazer face às prováveis perdas sobre tais questões.

Provisão para ações trabalhistas
Refere-se a ações movidas por ex-funcionários requerendo direitos trabalhistas de períodos
trabalhados. A Administração do Grupo julga que os valores contabilizados são suficientes
para fazer face às prováveis perdas sobre tais questões.

Provisões trabalhistas, cíveis e tributárias com possíveis chances de perda
O Grupo discute outras ações para as quais a estimativa dos assessores jurídicos e da
administração é de perdas possíveis, para as quais não foram constituído provisão, por não
requerimento do CPC 25/IAS 37 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes.
Para essas ações são considerados embasamento jurídico que fundamente os procedimentos
adotados para a defesa.
Consolidado
Perda possível
Provisão para ações cíveis - ECAD
Provisão para ações cíveis - demais causas
Provisão para ações tributárias - demais causas
Provisão para ações trabalhistas
Total
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Outras obrigações
Consolidado
31/03/2020

31/12/2019

9.577
1.065
749

9.500
1.037
1.140

Total

11.391

11.819

Circulante
Não circulante

11.092
299

11.722
97

Total

11.391

11.819

Consultoria a pagar (i)
Adiantamentos de assinantes
Outras contas a pagar

(i)

22

Em 01 de novembro de 2018, a controlada A2 Agentes adiquiriu o controle do Grupo Conexão, um cluster
localizado em Mococa-SP. Para essa transação foi contratado uma consultoria operacional especialista no segmento
e na região na qual a empresa se encontra. Os serviços de consultorias foram contratados para auxílio no processo
de construção de novas redes de transmissão, análise de viabilidade de áreas de expansão na região,
relacionamentos com fornecedores e clientes.

Obrigação com aquisição de controlada
Consolidado

Controladora
31/03/2020

31/12/2019

31/03/2020

31/12/2019

Contas a pagar - escrow (a)
Contraprestação contingente (c)
Sellers note (b)

847
16.698

839
16.532

44.881
847
66.928

36.538
839
45.726

Total

17.545

17.371

112.656

83.103

Circulante
Não circulante

17.545

17.371

64.073
48.583

40.192
42.911

Total

17.545

17.371

112.656

83.103

(a)

Refere-se à obrigações e garantias com os investidores, referente a aquisição da Cabo, Bahia Participações e Natal
Participações, a serem amortizadas pelo prazo de prescrição das contingências e garantias das operações. O recurso
financeiro para garantir a liquidez dessa obrigação está mantido em aplicações financeiras vinculadas (nota Nº 8).

(b)

Contas a pagar pela aquisição das empresas Direta Comunicações, Direta Central, Direta Processamento, Alegra,
Conexão SCM, Conexão SVA, Conexão Processamento, Agily Telecomunicações Ltda e Grupo Mega.
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Controladora Triple Play: Contas a pagar pela aquisição da empresa Tecnet.
As contas a pagar pelas aquisições das controladas (sellers note) apresentam a seguinte
maturidade:
Ano

31/03/2020

31/12/2019

2020
2021
2022
2023
2024

13.131
18.066
11.818
22.869
1.044

7.736
9.611
13.463
14.916
-

66.928

45.726

(a) Nas aquisições da Tecnet e Conexão, foi acordado com os vendedores o pagamento de um
valor adicional caso a Companhia atingisse condições específicas. O saldo devedor será pago
em duas parcelas, em outubro de 2021 e 2023.
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a.

Patrimônio Líquido
Capital social e reservas de capital
Ações ordinárias
Em milhares de ações

31/03/2020

31/12/2019

Em 1° de janeiro

290.292

290.292

Emitidas em 31 de março - totalmente integralizadas

290.292

290.292

As ações ordinárias têm os mesmos direitos com relação aos ativos líquidos residuais do
Grupo.
A ALAOF Brasil Mídia Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia é o
controlador do Grupo e detém 99,99% de suas ações.

(i)

Ações ordinárias
Os detentores de ações ordinárias têm o direito ao recebimento de dividendos conforme
definido no estatuto do Grupo. As ações ordinárias dão direito a um voto por ação nas
deliberações do Grupo.

b.

Reserva de capital
Stock Option

a.

Descrição dos planos
O plano de opção de compra de ações e outras avenças foi celebrado entre ALAOF Brasil
Mídia Holdings - Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia (o “Fundo”) e
Triple Play Brasil Participações. Através do contrato firmado, o Fundo outorga em favor de
cada participante opções para a compra e aquisição pelo participante de um certo número de
ações da Triple Play Brasil Participações S.A., detidas pelo Fundo.
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b.

Características dos planos
Plano A

Triple Play

Data da Outorga
Quantidade de opções Outorgadas
Período de Carência para o Exercício (Vesting)
Preço de Exercício Inicial
Beneficiários (colaboradores)

29/09/2017
4.374.917
(e)
1,00
10

Plano B

Triple Play

Data da Outorga
Quantidade de opções Outorgadas
Período de Carência para o Exercício (Vesting)
Preço de Exercício Inicial
Beneficiários (colaboradores)

29/09/2017
4.374.917
(e)
1,00
10

Plano C

Triple Play

Data da Outorga
Quantidade de opções Outorgadas
Período de Carência para o Exercício (Vesting)
Preço de Exercício Inicial
Beneficiários (colaboradores)

29/09/2017
4.374.917
(e)
1,00
10

Plano D

Triple Play

Data da Outorga
Quantidade de opções Outorgadas
Período de Carência para o Exercício (Vesting)
Preço de Exercício Inicial
Beneficiários (colaboradores)

29/09/2017
2.758.040
(e)
1,00
2

Plano E

Triple Play

Data da Outorga
Quantidade de opções Outorgadas
Período de Carência para o Exercício (Vesting)
Preço de Exercício Inicial
Beneficiários (colaboradores)

29/09/2017
2.758.040
(e)
1,00
2

Plano F

Triple Play

Data da Outorga
Quantidade de opções Outorgadas
Período de Carência para o Exercício (Vesting)
Preço de Exercício Inicial
Beneficiários (colaboradores)

29/09/2017
2.758.040
(e)
1,00
2
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Com relação aos preços de exercício:
x

Plano A: o valor de R$1,00 (um real), corrigido pela variação do Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo, medido mensalmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(“IPCA/IBGE”), apurado pro rata dia entre 6 de março de 2015 e a data do exercício das
Opções pelo Participante.

x

Plano B: o valor de R$1,00 (um real), corrigido pela variação do IPCA/IBGE, apurado pro
rata dia entre 6 de março de 2015 e a data do exercício das Opções pelo Participante, acrescida
de 7% (sete por cento) ao ano.

x

Plano C: o valor de R$1,00 (um real), corrigido pela variação do IPCA/IBGE, apurado pro
rata dia entre 6 de março de 2015 e a data do exercício das Opções pelo Participante, acrescida
de 12% (doze por cento) ao ano.

x

Plano D: o valor de R$1,00 (um real), corrigido pela variação cambial, apurada conforme a
média das taxas de câmbio (i.e., de compra e venda) de dólares norte-americanos em moeda
corrente nacional publicadas pelo Banco Central do Brasil (“Taxa Média”), pro rata dia entre 6
de março de 2015 e a data do exercício das Opções pelo Participante.

x

Plano E: O valor de R$1,00 (um real), corrigido pela variação cambial, apurada conforme a
Taxa Média, pro rata dia entre 6 de março de 2015 e a data do exercício das Opções pelo
Participante, acrescida de 7% (sete por cento) ao ano.

x

Plano F: O valor de R$1,00 (um real), corrigido pela variação cambial, apurada conforme a
Taxa Média, pro rata dia entre 6 de março de 2015 e a data do exercício das Opções pelo
Participante, acrescida de 12% (doze por cento) ao ano.
O valor de mercado de cada opção de ação é estimado na data da outorga, usando o modelo
“Black-Scholes” de precificação de ações, o qual usa as seguintes premissas básicas: o preço
na outorga, o preço de exercício, o prazo de carência, a volatilidade do preço das ações, o
percentual de dividendos distribuídos e a taxa livre de risco.

c.

Condições de exercício
Somente poderão ser exercidas se as seguintes condições forem atendidas, de forma
cumulativa:

x

Obtenção da anuência prévia da ANATEL para o exercício da respectiva opção adiquirida pela
participante, caso assim exigido pela regulamentação em vigor;

x

Adesão, pelo participante, ao Acordo de acionistas do Grupo, na qualidade de acionista
minoritário.
Uma vez atingidas as condições para aquisição do direito e as condições de exercício de uma
Opção, a referida Opção poderá ser exercida pelo participante a qualquer momento. Até 31 de
março de 2020 nenhum opção foi exercida.
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d.

Decadência de exercício
O direito de exercício das Opções pela Participante decai, com relação às Opções Exercíveis,
caso haja uma Alteração de Controle e referidas opções não sejam exercidas dentro do prazo
de 90 (noventa) dias contados da data em que se verificar o cumprimento das condições de
exercício.

e.

Prazo de carência
Percentual de Opções que adquirem direito condicionado de exercício
Prazos de carência das opções
Imediato
31/12/2017
31/12/2018
31/12/2019

f.

Opções A

Opções B

Opções C

Opções D

Opções E

Opções F

40%
20%
20%
20%

40%
20%
20%
20%

40%
20%
20%
20%

40%
20%
20%
20%

40%
20%
20%
20%

40%
20%
20%
20%

Principais premissas
Plano A
Data de outorga

29/09/2017

Rendimento dos dividendos (%)
Volatilidade esperada (%)*
Taxa de juros de risco livre (%)
Tempo de vida esperada das opções de ações (anos)
Valor das ações na data da outorga
Strike projetado
Valor justo da opção

0,45%
26,32%
7,75%
3,04
2,06
1,16
0,91
Plano B

Data de outorga

29/09/2017

Rendimento dos dividendos (%)
Volatilidade esperada (%)*
Taxa de juros de risco livre (%)
Tempo de vida esperada das opções de ações (anos)
Valor das ações na data da outorga
Strike projetado
Valor justo da opção

0,45%
26,32%
7,75%
3,04
2,06
1,18
0,89
Plano C
29/09/2017

Data de outorga
Rendimento dos dividendos (%)
Volatilidade esperada (%)*
Taxa de juros de risco livre (%)
Tempo de vida esperada das opções de ações (anos)
Valor das ações na data da outorga
Strike projetado
Valor justo da opção

0,45%
26,32%
7,75%
3,04
2,06
1,20
0,93
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Plano D
Data de outorga

29/09/2017

Rendimento dos dividendos (%)
Volatilidade esperada (%)*
Taxa de juros de risco livre (%)
Tempo de vida esperada das opções de ações (anos)
Valor das ações na data da outorga
Strike projetado
Valor justo da opção

0,45%
26,32%
7,75%
3,04
2,06
1,05
1,02
Plano E

Data de outorga

29/09/2017

Rendimento dos dividendos (%)
Volatilidade esperada (%)*
Taxa de juros de risco livre (%)
Tempo de vida esperada das opções de ações (anos)
Valor das ações na data da outorga
Strike projetado
Valor justo da opção

0,45%
26,32%
7,75%
3,04
2,06
1,07
1,00
Plano F

Data de outorga

29/09/2017

Rendimento dos dividendos (%)
Volatilidade esperada (%)*
Taxa de juros de risco livre (%)
Tempo de vida esperada das opções de ações (anos)
Valor das ações na data da outorga
Strike projetado
Valor justo da opção

0,45%
26,32%
7,75%
3,04
2,06
1,08
0,99

(*)

A volatilidade e o rendimento dos dividendos foram extraídos a partir da média do segmento do Grupo na
Bloomberg.

g.

Aprovação dos planos
Os planos foram aprovados por meio de Ata de Reunião do Comitê de Investimento, assinada
no dia 28 de setembro de 2017 e que aprovou os termos e condições dos Contratos de Opção
celebrados entre o Fundo e cada participante, e autorizou a ALAOF do Brasil Administradora
de Valores Mobiliários e Consultoria Ltda. (gestora do Fundo) a celebrar, em nome do Fundo,
todos os Contratos de Opção e todos os documentos relacionados ou decorrentes de referidos
documentos. O total de opções outorgadas por todos os planos nesta data foram de 21.398.861
opções, com preço de exercício unitário no valor de R$1,00 (um real), corrigido pela variação
cambial, apurada conforme a média das taxas de câmbio de dólares norte-americanos em
moeda corrente nacional publicadas pelo Banco Central do Brasil (“Taxa Média”), pro rata dia
entre 6 de março de 2015 e a data do exercício das Opções pelo Participante. O valor de preço
de exercício para cada plano está descrito acima na seção “Características dos planos”.
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h.

Despesa do Plano de Opções
Os montantes das amortizações registradas como despesa, nas informações financeiras
trimestrais, em contrapartida ao patrimônio líquido do Grupo, desde a data da outorga até 31
de dezembro de 2017, estão descritos a seguir:

Planos

Preço de Exercício no
29 de setembro de 2017

Data da
Outorga

Despesa
Acumulada
31.03.2020
(Individual)

1,00

29/09/2017

20.511

A-F

Despesa
Acumulada
31.03.2020
(Consolidado)
20.511

Movimentação consolidada dos planos

Triple Play

Quantidade de opções Outorgadas – 01.01.2019

21.398.861

Movimentação em2019
Outorgadas
Exercidas, Canceladas ou prescritas

-

Quantidade de Opções Final 31.12.2019

21.398.861

Quantidade de opções Outorgadas – 01.01.2020

21.398.861

Movimentação 2020
Outorgadas
Exercidas, Canceladas ou prescritas

-

Quantidade de Opções Final 31.03.2020

c.

21.398.861

Lucro básico diluído por ação
O resultado básico e diluído por ação foi calculado mediante a divisão do lucro atribuível aos
acionistas do Grupo pela quantidade média ponderada das ações ordinárias em circulação no
exercício. O Grupo não detém ações potenciais diluíveis em circulação que poderiam resultar
na diluição do lucro por ação.
31/03/2020

31/03/2019

Lucro líquido atribuído aos acionistas detentores de ações:
Ordinárias

5.615
290.292

4.162
290.292

Total de ações ordinárias em milhares

290.292

290.292

0,019

0,014

Resultado básico diluído por ação
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a.

Instrumentos financeiros
Classificação contábil e valores justos
A tabela a seguir apresenta os valores contábeis e os valores justos dos ativos e passivos
financeiros, incluindo os seus níveis na hierarquia do valor justo. Não inclui informações sobre
o valor justo dos ativos e passivos financeiros não mensurados ao valor justo, se o valor
contábil é uma aproximação razoável do valor justo.
O valor justo para todos os ativos e passivos é categorizado dentro da hierarquia de valor justo
descrita a seguir, com base na informação de nível mais baixo que seja significativa à
mensuração do valor justo comoum todo:

x

Nível 1: preços de mercado cotados (não ajustados) nos mercados ativos para ativos ou
passivos idênticos;

x

Nível 2: técnicas de avaliação para as quais a informação de nível mais baixo significativa
para mensuração do valor justo seja direta ou indiretamente observável; e

x

Nível 3: técnicas de avaliação para as quais a informação de nível mais baixo e significativa
paramensuração do valor justo não esteja disponível.
A Companhia e controladas avaliaram seus ativos e passivos financeiros em relação
aos valores de mercado, por meio de informações disponíveis e metodologias de avaliação
apropriadas. Entretanto, tanto as interpretações dos dados de mercado quanto a seleção de
métodos de avaliação requerem considerável julgamento e razoáveis estimativas para se
produzir o valor de realização mais adequado. Como consequência, as estimativas
apresentadas não indicam, necessariamente, os montantes que poderão ser realizados no
mercado corrente. O uso de diferentes hipóteses de mercado e/ou metodologias pode ter um
efeito relevante nos valores de realização estimados. Em 31 de março de 2020, o Grupo ou
controladas não identificaram variações no valor recuperável de seus instrumentos
financeiros.
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535

2
-

2
2
-

Ativo
Caixa e equivalentes de caixa
Aplicações financeiras
Contas a receber de clientes
Outros créditos

Passivo
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Contraprestação contingente
Obrigação com aquisição de controlada

Hierarquia de valor
justo

146.367

385.500

375.315

47

34.558
111.809

44.481

34.558
238.287
846
111.809

97.599

97.599

9.892
30.892
3.697

Custo
amortizado

34.558
228.101
847
111.809

9.892
53.118
30.892
3.697

Valor justo

9.892
53.118
30.892
3.697

Valor contábil

31/03/2020

343.762

35.078
225.581
839
82.264

102.137

25.257
44.836
27.325
4.719

Valor contábil

353.682

35.078
235.501
839
82.264

102.137

25.257
44.836
27.325
4.719

117.342

35.078
82.264

57.301

25.257
27.325
4.719

Valor justo Custo amortizado

31/12/2019

Os quadros a seguir apresentam a composição dos ativos e passivos financeiros em 31 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2019
mensuração do valor justo
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Os seguintes métodos e premissas foram adotados na determinação do valor justo:
x

Caixa e equivalentes de caixa e aplicações financeiras vinculadas - Os valores das aplicações
financeiras registrados nas informações financeiras como equivalentes de caixa se aproximam
dos valores de realização, em virtude das operações serem efetuadas a juros pós-fixados e
apresentarem disponibilização imediata

x

Contas a receber, outros créditos, fornecedores e outras obrigações – São ativos e passivos
reconhecidos inicialmente pelo seu valor justo acrescido de quaisquer custos atribuíveis, após o
reconhecimento inicial são mantidos pelo custo amortizado. Os valores justos desses ativos e
passivos financeiros são próximos dos saldos contábeis, dado o curto prazo para liquidação das
operações.

x

Emprestimos e financiamentos - após reconhecimento inicial, empréstimos e financiamentos
sujeitos a juros são mensurados subsequentemente pelo custo amortizado, utilizando o método
da taxa de juros efetivos. Ganhos e perdas são reconhecidos na demonstração dos resultados no
momento da baixa dos passivos, bem como durante o processo de amortização pelo método da
taxa de juros efetivos.

b.

Gerencimento de capital
O objetivo do gerenciamento de capital do Grupo é assegurar que se mantenha um crédito forte
perante as instituições financeiras e uma boa relação de capital, a fim de suportar os negócios do
Grupo e maximizar o valor aos acionistas.
O Grupo administra sua estrutura de capital fazendo ajustes e adequando às condições
econômicas atuais. Com esse objetivo, o Grupo pode efetuar captação de novos empréstimos,
investimentos em aquisições de empresas e expansão da sua área de atuação.
Para o período findo em 31 de março de 2020, não houve mudança nos objetivos, políticas ou
processos de estrutura de capital.
O Grupo inclui na estrutura de dívida líquida os saldos de: empréstimos e financiamentos,
deduzidos de caixa e equivalentes de caixa e aplicações financeiras.
Os índices de endividamento líquido consolidado sobre o patrimônio líquido do Grupo são
compostos das seguintes formas:
Consolidado
Saldo contábil em
31/03/2020

Saldo contábil em
31/12/2019

Ativo
Caixa e equivalentes de caixa
Aplicações financeiras
Empréstimos e financiamentos

9.892
53.118
(234.838)

25.257
44.836
(232.077)

Endividamento líquido

(171.828)

(161.984)

Patrimônio líquido

305.216

299.402

Índice de individamento líquido

56,33%

54,09%
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c.

Gerenciamento dos riscos financeiros
O Grupo possui exposição para os seguintes riscos resultantes de instrumentos financeiros:

x

Risco de crédito;

x

Risco de liquidez; e

x

Risco de mercado.

(i)

Estrutura de gerenciamento de risco
A Administração do Grupo tem a responsabilidade sobre o estabelecimento e supervisão da
estrutura de gerenciamento de risco do Grupo. É responsável pelo desenvolvimento e
acompanhamento das políticas de gerenciamento de risco do Grupo.
As políticas de gerenciamento de risco do Grupo são estabelecidas para identificar e analisar os
riscos aos quais o Grupo está exposto, para definir limites de riscos e controles apropriados, e
para monitorar os riscos e a aderência aos limites definidos. As políticas de gerenciamento de
risco e os sistemas são revisados regularmente para refletir mudanças nas condições de mercado
e nas atividades do Grupo. O Grupo através de suas normas e procedimentos de treinamento e
gerenciamento, busca manter um ambiente de disciplina e controle no qual todos os
funcionários tenham consciência de suas atribuições e obrigações.

(ii)

Risco de crédito
Risco de crédito é o risco de o Grupo incorrer em perdas financeiras caso um cliente ou uma
contraparte em um instrumento financeiro falhe em cumprir com suas obrigações contratuais.
Esse risco é principalmente proveniente das contas a receber de clientes e de instrumentos
financeiros do Grupo.
O valor contábil dos ativos financeiros representa a exposição máxima do crédito.

Contas a receber e outros recebíveis
Risco de crédito para o Grupo é considerado moderado pela Administração, principalmente para
as duas maiores investidas, Cabo Serviços de Telecomunicações Ltda. e Videomar Rede
Nordeste S.A. A maior parte das contas a receber do Grupo é relacionada a prestação de
serviços de telecomunicação e possui sua carteira de clientes pulverizada, não possuindo
nenhum cliente que sozinho represente 10% ou mais da carteira, reduzindo o risco de perdas
significativas. Além disso, para reduzir o risco de pagar os custos sem o recebimento, o Grupo
adota a prática do cancelamento dos planos em atraso, conforme regulamentado.
Em 31 de março de 2020, a exposição máxima ao risco de crédito para ‘Contas a receber de
clientes’ por região geográfica era:
Consolidado
Em milhares de Reais

31/03/2020

31/12/2019

Ceará
Rio Grande do Norte
Minas Gerais
São Paulo

35.540
7.255
1.968
9.128

32.297
7.979
1.841
7.905

Total

53.891

50.022
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O Grupo estabelece uma provisão para redução ao valor recuperável que consiste na utilização
de fatores relacionados às perdas observadas em séries temporais recentes, ajustando as taxas
históricas de perdas de modo a refletir as condições atuais e previsões razoáveis e suportáveis
das condições econômicas futuras em relação a contas a receber e outras contas a receber. A
conta de provisões relacionadas a contas a receber é utilizada para registrar perdas por redução
no valor recuperável, a menos que o Grupo avalie não ser possível recuperar o montante devido;
nesta ocasião, os montantes são considerados irrecuperáveis e são registradas contra o ativo
financeiro diretamente.
As perdas por redução ao valor recuperável sobre os ativos financeiros foram as seguintes:
31/03/2020

31/12/2019

1.061

4.680

Perda por redução ao valor recuperável de contas a receber

Caixa e equivalentes de caixa
O Grupo detinha ‘Caixa e equivalentes de caixa’ de R$ 9.892 mil em 31 de março de 2020
(2019: R$ 25.257 mil). O ‘Caixa e equivalentes de caixa’ são mantidos com bancos e
instituições financeiras de primeira linha.

Aplicações financeiras
A Administração do Grupo detinha Aplicações Financeira de R$ 53.118 em 31 de março de
2020 (R$ 44.836 em 2019), ao qual são mantidos com bancos e instituições financeiras de
primeira linha.
Apresentamos os ratings publicados pelas agências Moody’s e S&P para as principais
instituições financeiras com as quais a Empresa manteve operações em aberto em 31 de março
de 2020:

(iii)

Ratings de longo prazo por contraparte

Moody's

S&P

Banco do Santander
Banco do Nordeste

Ba1
Ba2

BBBB-

Risco de liquidez
Risco de liquidez é o risco de que o Grupo irá encontrar dificuldades em cumprir as obrigações
associadas com seus passivos financeiros que são liquidados com pagamentos em caixa ou com
outro ativo financeiro. A abordagem do Grupo na Administração da liquidez é de garantir, na
medida do possível, que sempre terá liquidez suficiente para cumprir com suas obrigações no
vencimento, tanto em condições normais como de estresse, sem causar perdas inaceitáveis ou
risco de prejudicar a reputação do Grupo.
O gerenciamento da liquidez e do fluxo de caixa do Grupo é efetuado diariamente por sua área
de gestão financeira, de modo a garantir que a geração operacional de caixa e a captação prévia
de recursos, quando necessária, sejam suficientes para a manutenção do seu cronograma de
compromissos, não gerando riscos de liquidez.
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O Grupo mantém como estratégia para liquidação de seus passivos de curto prazo, a
manutenção da geração do fluxo de caixa operacional que se apresenta positiva, e para os
compromissos de investimentos e expansão, o Grupo utiliza como estratégia a captação de
financiamentos, e para isso mantém bons relacionamentos com instituições financeiras e acesso
a linhas de créditos adicionais.

Exposição ao risco de liquidez
Os vencimentos contratuais de passivos financeiros na data da demonstração financeira, são
brutos e não-descontados, e incluem pagamentos de juros contratuais, a data de vencimento
destes empréstimos estão detalhados na nota explicativa 16.
Conforme divulgado nas notas explicativas 16, o Grupo tem um empréstimo bancário com
garantia que contém uma cláusula contratual restritiva (covenant). O não cumprimento futuro
desta cláusula contratual restritiva pode exigir que o Grupo pague o empréstimo antes da data
indicada na tabela acima.
O gerenciamento da liquidez e do fluxo de caixa do Grupo é efetuado diariamente por sua área
de gestão financeira, de modo a garantir que a geração operacional de caixa e a captação prévia
de recursos, quando necessária, sejam suficientes para a manutenção do seu cronograma de
compromissos, não gerando riscos de liquidez.
A seguir, apresentamos um sumário do perfil de vencimento dos passivos financeiros
consolidados, que incluem os valores de principal e juros futuros até a data dos vencimentos.
Para os passivos de taxa fixa, os juros foram calculados com base nos índices estabelecidos em
cada contrato. Para os passivos de taxa variável, os juros foram calculados com base na previsão
de mercado para cada período.
Em 31/03/2020
Fornecedores e outras contas a pagar
Empréstimos e financiamentos
Provisões e obrigações trabalhistas
Obrigações tributárias
Obrigação com aquisição de
controlada
Outras obrigações

(iv)

2020

2021

2022

2022 em
diante

Total

34.558
10.218
13.715
21.054

26.121
-

45.721
-

152.080
-

34.558
234.140
13.715
21.054

13.322
11.302

18.067
14.042

11.817
15.907

24.480
16.197

67.686
57.448

104.169

58.230

73.445

192.757

428.601

Risco de mercado
Os riscos de mercado estão relacionados, principalmente com taxas de câmbio, de juros e outras
taxas que possam influenciar os valores dos seus passivos financeiros.

Risco cambial
O Grupo está exposto ao risco cambial decorrente de diferenças entre as moedas nas quais são
realizadas as operações de aquisições do direito de transmissão de operadoras estrangeiras, e as
respectivas moedas funcionais das entidades do Grupo. O Grupo não possui instrumentos
financeiros derivativos para cobertura dos riscos associados a variação cambial de seus passivos.
O Grupo não possui ativos financeiros expostos a variação cambial.
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A Administração realizou uma análise de sensibilidade para cada uma das operações com
instrumentos financeiros, e foi avaliada considerando um cenário de realização provável e dois
cenários que possam gerar resultados adversos para o Grupo.
No cenário provável foi considerada a premissa de se manter, nas datas de vencimento de cada
uma das operações, o que o mercado vem sinalizando através das curvas de mercado (moedas e
juros) da B3, assim como dados disponíveis IBGE-Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística, Banco Central, FGV- Fundação Getúlio Vargas, entre outras. Desta maneira, no
cenário provável, não há impacto sobre o valor justo dos instrumentos financeiros derivativos já
apresentados anteriormente. Para os cenários II e III, considerou-se, conforme instrução da
CVM, uma deterioração de 25% e 50%, respectivamente, nas variáveis de risco.
Como o Grupo possui somente instrumentos financeiros não derivativos de passivos em moeda
estrangeiros, para estas operações, o Grupo divulga a seguir a exposição líquida consolidada em
cada um dos três cenários mencionados em 31 de março de 2020, considerando um dólar de R$
5.16 na data de mensuração.
Consolidado
Operação

Fator de risco

Fornecedores em USD

Dívida (risco de valorização do USD)

Exposição de cada cenário
Efeito líquido na variação do valor justo atual

Cenário
Provável

Cenário
(+25%)

Cenário
(+50%)

3.813

4.766

5.719

3.813

4.766

5.719

-

(953)

(1.906)

Risco de taxa de juros
Este risco é oriundo da possibilidade do Grupo vir a incorrer em perdas caso ocorra um
movimento desfavorável nas taxas de juros, que possam afetar negativamente as despesas
financeiras decorrentes dos empréstimos tomados referenciados ao CDI.
Na ocasião de um movimento desfavorável nesses taxas de juros, há a possibilidade do Grupo
vir a incorrer em perdas que possam afetar negativamente o resultado financeiro decorrentes dos
instrumentos financeiros referenciados ao Certificado de Depósito Interbancário (CDI).
Análise de sensibilidade para instrumentos com taxa de juros pós-fixada.
O Grupo contabiliza seu ativos e passivo financeiro com taxa de juros pós-fixado pelo custo
amortizado por meio do resultado. A seguir a análise de sensibilidade considerando uma
deterioração de 25% e 50%, respectivamente, nas variáveis de risco.
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Em 31 de março de 2020, o Grupo possui a seguinte sensibilidade de seus ativos e passivos
financeiros com base na variação da taxa básica de juros da economia.
Descrição

Saldos em
31/03/2020

Risco

Cenário
Provável

Cenário
(+ 25%)

Cenário
(+ 50%)

Ativos finaceiros
Aplicações financeiras
Passivos financeiros
Emprestimos e
financiamentos

25
a.

53.118

Variação do
CDI

53.118

66.398

79.677

(234.838)

Variação do
CDI

(234.838)

(293.548)

(352.257)

Ativos - Passivos

-

(181.720)

(227.150)

(272.580)

Exposição líquida

-

-

(45.430)

(90.860)

Imposto de renda e contribuição social
Valores reconhecidos no resultado do exercício
Consolidado

Despesa corrente de imposto de renda e contribuição social
Imposto de renda
Contribuição social sobre lucro líquido
Imposto de renda e contribuição social diferidos

b.

31/03/2020

31/03/2019

(1.635)
(620)
(1.342)

(907)
(354)
435

(3.597)

(826)

Reconciliação da taxa efetiva
Consolidado
31/03/2020

31/03/2019

9.212

4.988

3.132

1.696

947
(146)
(23)

250
1.916
(9)

Prejuízos sem reconhecimento de ativo fiscal diferido
Outros

3.910
1.099
(6.656)

3.853
1.072
(5.054)

Imposto de renda e contribuição social Lucro Real

(1.647)

(129)

Imposto de renda e contribuição Lucro Presumido

(608)

(1.132)

Imposto de renda e contribuição social Diferido

(1.342)

435

Total imposto de renda e contribuição social

(3.597)

(826)

-39%

-17%

Resultado antes dos impostos
Taxa nominal de imposto de renda e contribuição social

34%

Adições e exclusões permanentes
Incentivo fiscal
Outras adições
Despesas não dedutíveis

Taxa efetiva
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O Grupo não reconhece ativos fiscais diferidos sobre prejuízos fiscais acumulados nos perídoos
de três meses findos em 31 de março de 2020 e 2019, nos montantes de R$ 92.202 e R$ 70.042,
respectivamente.
De acordo com a legislação tributária brasileira, os prejuízos fiscais e base negativa de
contribuição social não expiram, no entanto, seu uso é limitado a até 30% da receita tributável
anual e não se beneficiam de nenhuma correção monetária de juros

c.

Imposto de renda e contribuição social diferido
Saldo em
31/12/2018

Reconhecido
no resultado

Saldo em
31/03/2019

(322)
18
(4.559)
(5.953)
204

(55)
21
5
1.709
(1.245)

(377)
39
5
(2.850)
(7.198)
204

Total do ativo (passivo) líquido

(10.612)

435

(10.177)

Ativo fiscal diferido
Passivo fiscal diferido

204
(10.816)

204
(10.381)

Ativo (passivo) fiscal diferido líquido (Nota 20)

(10.612)

(10.177)

Ativo (passivo) diferido
IR e CS sobre diferenças temporarias
Provisão para perdas sobre créditos
Provisão para riscos fiscais, civeis e trabalhistas
Impostos diferidos direito de uso
Carteira de clientes
Ágios
Provisões dedutiveis

Saldo em
31/12/2019

Reconhecido
no resultado

Saldo em
31/03/2020

Ativo (passivo) diferido
IR e CS sobre diferenças temporarias
Provisão para perdas sobre creditos
Provisão para riscos fiscais, civeis e trabalhistas
Impostos diferidos direito de uso
Carteira de Clientes
Ágios
Provisões dedutiveis

(482)
18
15
(10.937)
288

(101)
20
7
(1.357)
89

(583)
38
22
(12.294)
377

Total do ativo (passivo) liquido

(11.098)

(1.342)

(12.440)

Ativo fiscal diferido
Passivo fiscal diferido

288
(11.386)

377
(12.817)

Ativo (passivo) fiscal diferido líquido (Nota 20)

(11.098)

(12.440)
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Segmentos operacionais
Segmentos operacionais são definidos como componentes de um empreendimento para os quais
informações financeiras separadas estão disponíveis e são avaliadas de forma regular pelo
principal tomador de decisões operacionais na definição sobre como alocar recursos para um
segmento individual e na avaliação do desempenho do segmento. Tendo em vista que: (i) todas
as decisões dos administradores e gestores são tomadas com base em relatórios consolidados;
(ii) a missão do Grupo e suas controladas é prover seus clientes de serviços de telecomunicações
com qualidade; e (iii) todas as decisões relativas a planejamento estratégico, financeiro,
compras, investimentos e aplicação de recursos são efetuadas em bases consolidadas, a
conclusão da Administração é de que o Grupo e suas controladas operam em um único
segmento operacional de prestação de serviços de telecomunicações, e toda a receita do Grupo é
gerada no Brasil, bem como todos os ativos estão localizados no território nacional e não há
cliente que represente individualmente 10% ou mais da receita.

27

Receita operacional
Consolidado
31/03/2020

31/03/2019

24.367
79.484
2.907
226
900

25.851
65.845
3.592
282
1.178

107.884

96.748

(-) Impostos sobre serviços
(-) Outras deduções

(20.343)
(414)

(18.229)
(324)

Receita operacional líquida

87.127

78.195

Receita bruta de serviços de video
Receita bruta de serviços de dados
Receita bruta de serviços voz STFC (*)
Receita bruta de serviços voz SCM*
Receita outros serviços
Receita Bruta

(*)

STFC - Serviço Telefônico Fixo Comutado e SCM- Serviço de Comunicação de Multimídia

28

Custos dos serviços prestados
Consolidado

Custos com serviços de terceiros (i)
Custo com pessoal
Depreciação e amortização

(i)

31/03/2020

31/03/2019

(20.217)
(6.223)
(17.502)

(20.612)
(6.360)
(16.110)

(43.942)

(43.082)

Inclui custos com interconexão e uso de redes, compra de conteúdo de TV, matérias e serviços de telefonia, custos
com conexões, serviços de manutenção da planta, aluguéis de postes, intalações, energia elétrica e outros.
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Despesas comerciais
Consolidado

Despesas com pessoal e comercial
Propaganda e publicidade

Créditos incobráveis
Provisão de redução de valor recuperável

30

31/03/2020

31/03/2019

(936)
(1.579)

(800)
(1.089)

(2.515)

(1.889)

(879)
(1.061)

(243)
(1.216)

(1.940)

(1.459)

(4.455)

(3.348)

Despesas gerais e administrativas
Controladora

Despesa com pessoal administrativo
Despesas com amortização e
depreciação
Despesas com depreciação
arrendamentos
Consultoria e assessoria
Plano de opções - pagamento
baseado em ações
Pró-labore e bônus
Aluguéis e arrendamentos
Energia elétrica
Manutenção e reparo
Despesas com aquisição de
controladas
Outras despesas gerais

Consolidado

31/03/2020

31/03/2019

31/03/2020

31/03/2019

(138)

(120)

(12.606)

(10.355)

(290)

(114)

(2.849)

(1.625)

(6)

(7)

(575)
(2.225)

(469)
(2.263)

(1.485)
-

(470)
(901)
-

(2.531)
(593)
(586)
(996)

(470)
(1.908)
(509)
(576)
(821)

-

-

(2.084)
(1.400)

(595)
(1.389)

(1.919)

(1.612)

(26.445)

(20.980)
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Outras receitas e despesas operacionais líquidas
Consolidado

Outras receitas operacionais
Recuperação de despesas fiscais
Outras receitas

Outras despesas operacionais
Ressarcimento a assinantes
Perda na venda de imobilizado

32

31/03/2020

31/03/2019

2.622
643

145
64

3.265

209

(9)
(110)

(6)
(15)

(119)

(21)

3.146

188

Resultado financeiro líquido
Controladora

Receitas financeiras
Juros ativos
Descontos obtidos
Juros de aplicação financeira
Variação cambial positiva

Despesas financeiras
Multa de mora
Variação cambial passiva
Juros sobre empréstimos
Custo de empréstimos
Despesas bancárias
Juros sobre arrendamentos
Juros passivos
Variação monetária passiva
Despesas contrato de fiança
Outras despesas financeiras

Resultado financeiro líquido

Consolidado

31/03/2020

31/03/2019

31/03/2020

31/03/2019

2
2

68
-

842
220
8.419
17

615
65
164
106

4

68

9.498

950

(174)
(80)

(903)
-

(137)
(1.019)
(4.447)
(361)
(191)
(121)
(251)
(8.935)
(32)
(223)

(6)
(129)
(3.689)
(699)
(139)
(16)
(1.339)
(68)
(850)

(254)

(903)

(15.717)

(6.935)

(250)

(835)

(6.219)

(5.985)
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a.

Partes relacionadas
Controladora e controladora final
São consideradas partes relacionadas as empresas investidas Cabo Serviços de
Telecomunicações Ltda., Videomar Rede Nordeste S.A., A2 Agentes Autorizados Ltda., Tecnet
Provedor de Acesso as Redes de Comunicação Ltda., Direta Comunicações Ltda, Direta Central
de Alarmes e Comercio Ltda, Direta Processamentos de Dados Ltda, Alegra Telecomunicações
do Brasil Ltda, Conexão Serviços de Comunicação Multimidia Ltda, Conexão Serviços de
Valor Adicionado Ltda e Conexão Telecomunicações e Internet Ltda. A Controladora final é
ALAOF Brasil Mídia Holdings FIP.

b.

Operações com pessoal-chave da Administração
O montante de remuneração (consolidado) pago pelo Grupo aos seus Diretores Estatutários para
os períodos findos em 31 de março de 2020 e 31 de março de 2019 foi de R$ 2.531 (sendo R$
1.312 de pró-labore e R$ 1.219 de bônus) e R$ 1.908 (sendo R$ 1.196 de pró-labore e R$ 712
de bônus), respectivamente. Estes montantes foram contabilizados como despesas de pessoal no
Grupo de Despesas Gerais e Administrativas.
Para os períodos findos em 31 de março de 2020 e 31 de março de 2019, nossos Diretores não
receberam quaisquer benefícios de pensão, aposentadoria ou similares.

c.

Outras transações com partes relacionadas
Passivo não circulante (Controladora)

31/03/2020

31/12/2019

Videomar Rede Nordeste S.A
Cabo Serviços de Telecomunicações Ltda.

1.477
22.548

627
22.548

Total

24.025

23.175

Todos as transações entre partes relacionadas são de natureza de mútuos e seguem as mesmas
condições de mercado caso fossem realizadas com outras empresas que não partes relacionadas.
Os saldos entre as partes são atualizados monetariamente e possuem vencimento em 03 de
junho de 2021.
Nenhuma despesa ou receita foi reconhecida no ano ou no ano anterior para dívidas incobráveis
ou de recuperação duvidosa em relação aos valores devidos por partes relacionadas. Não
existem outros saldos nem transações não divulgadas com partes relacionadas.
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a.

Informações adicionais aos fluxos de Caixa
Principais transações que não envolvem caixa e equivalentes de Caixa
As principais transações que não envolvem caixa do Grupo referem-se à aquisição de ativos por
meio de arrendamentos e incorporações, conforme apresentado a seguir:
Consolidado

35

31/03/2020

31/03/2019

Adoção inicial do IFRS 16 em 01.01.2019
Aquisiçãode ativos por meio de arrendamento
Efeito da aquisição dos ativos da Agily
Efeito da incorporação da Mega
Rendimento de aplicação financeira – Escrow

20.080
17.179
8.343

4.458
2.705
1.507

Total

45.602

8.670

Cobertura de seguros
O Grupo adota a política de contratar cobertura de seguros para os principais bens sujeitos a
riscos, por montantes considerados suficientes para cobrir eventuais sinistros. Em 31 de
dezembro de 2019 e em 31 de março de 2020, a cobertura de seguros contra riscos operacionais
era composta por R$ 56.688 para danos materiais e R$ 22.445 para lucros cessantes.

36

Eventos Subsequentes

(i)

Covid-19 e seus impactos
Conforme informado na nota 1.1 a pandemia do Covid-19 continuou evoluindo desde a data
base desses informações financeiras trimestrais até a data de sua aprovação. Assim, o Grupo
divulga abaixos principais eventos operacionais e financeiros subsequentes à data base,
Foi implementado um plano de orientações e informações aos colaboradores e um regime de
Home Office, além de colocar os colaboradores indispensáveis para trabalho presencial em
condições seguras no nosso escritório. Por já haver estrutura para o trabalho remoto, isso não
afetou a produtividade e o desenvolvimento de plataformas, que continuaram em ritmo
acelerado nesse período.
Entretanto, é possível afirmar que a maior parte do faturamento do Grupo deriva-se de serviços
de dados e banda larga, produto que houve um crescimento da demanda devido a manutenção
dos usuários em suas residências e aumento da necessidade crescente de melhores conexões à
internet.
Até o momento, não existe expectativa de qualquer impacto material negativo sobre os
resultados de 2020 do Grupo decorrente do cenário do novo Coronavírus. Portanto, não é
possível estimar a extensão dos possíveis impactos em nossas informações financeiras
trimestrais. Estamos continuamente monitorando a situações muito atentamente e avaliando
ativamente as implicações para nossos negócios e tomando medidas para mitigar possíveis
riscos potenciais.
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Comentário de desempenho
30.06.2020
Mensagem da administração
O Grupo Triple Play, com muita satisfação, apresenta os resultados do segundo trimestre de 2020. Como
destaque para marca recorde de adições em um único mês de 2020 que contemplou 3.007 adições líquidas
em junho de 2020, um crescimento representativo no período de três meses, considerando que as adições
liquidas apresentaram crescimento positivo em todos os meses do trimestre, considerado o cenário mundial
adverso, em decorrência do Coronavírus, que marcou o trimestre e nossas atividades, pela redução da
atividade comercial, tendo, tendo os primeiros sinais de recuperação no mês de junho.

AdiçõesLíquidas
4.000
3.000

2.927

3.007

Maio

Junho

2.394

2.000
1.000
Ͳ
Abril

Esses resultados são fruto de um consistente foco em nossas linhas de negócio e manutenção da estratégia
de crescimento da base de clientes, aumentando sua atuação geográfica e fortalecendo sua posição regional
de atendimento.
A capacidade de atingir bons resultados em diferentes cenários é um de nossos diferenciais e no segundo
trimestre de 2020, não foi diferente. Mesmo em um período marcado por indefinições na conjuntura
econômica e política decorrente da pandemia do coronavírus, aumento de desemprego e desvalorização do
real frente ao dólar, a nossa estratégia de negócio trouxe resultados positivos relacionados à melhoria do
EBITDA e melhoria de margem.
Consolidado em R$ milhões

6M2020

6M2019

2T2020

2T2019

Lucro líquido
(+) Resultado financeiro
(+) Impostos de Renda e Contribuição Social
(+) Depreciação
EBITDA
(+) Despesas com aquisição de empresas
(+) Despesas assessoria extraordinárias
(+) Contingências
(-) Recuperação Créditos Tributários e Despesas
(+) Juros Clientes
(-) Receitas Extraordinárias
EBITDA Ajustado
Receita líquida
Margem EBITDA
Margem EBITDA Ajustado

7,71
14,17
5,78
41,42
69,07
2,63
2,27
0,69
(3,64)
1,35
72,38
174,14
39,66%
41,57%

9,03
13,16
2,01
37,82
62,03
1,27
1,50
(0,15)
1,30
(2,82)
63,13
158,08
39,24%
39,93%

2,10
7,95
2,18
21,06
33,29
0,55
1,16
0,69
(1,01)
0,51
35,18
87,01
38,26%
40,43%

4,87
7,18
1,19
20,09
33,32
0,68
0,68
0,68
(2,82)
32,54
79,88
41,71%
40,73%

Triple Play Brasil Participações S.A.
Rua Bandeira Paulista 726. Andar 19 Conjunto 191
Itaim Bibi, São Paulo, Brasil.
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A geração de caixa operacional do Grupo, medida pelo EBITDA ajustado, medida de performance
operacional utilizada pelo Grupo, aumentou em 15% em relação ao primeiro semestre de 2019, saindo de
R$ 63,13 milhões para um montante de R$ 72,38 milhões.
Como medida social e pensando no bem estar dos profissionais, de modo a mitigar riscos de proliferação
do vírus nas regiões pelo deslocamento de pessoas, o Grupo tomou diversas medidas preventivas no seu
atendimento aos clientes, bem como medidas internas, tal como trabalho home office para todos os setores
que não estão diretamente ligados a operação. Em relação a nossa responsabilidade social, suspendemos
temporariamente a cobrança de juros por atraso de nossos clientes.
Conseguimos visualizar oportunidades para o desenvolvimento de nossos negócios, operando sempre
com cautela, e investindo em nossa estrutura de gestão para aprimorar os controles interno de
acompanhamento dos principais indicadores.
Em nossas operações, concluímos o mês de junho com uma base conectada de mais de 330 mil clientes,
apresentando um crescimento de mais de 46 mil assinantes (+16%) comparado com 31 de dezembro de
2019, impulsionado tanto pelo crescimento orgânico, quanto pela aquisição de empresas, sendo ela o Grupo
Mega localizada em São João do Rio Pardo-SP, e aquisição da certeira de clientes de 20.84 assinantes da
Agily , que foram incorporadas à controlada Tecnet, juntas, as duas empresas incrementaram mais de 29
mil assinantes ao grupo no semestre.
No semestre, os investimentos em CAPEX foram de R$ 72.841 versus R$ 68.423 em relação ao primeiro
semestre de 2019, representando um aumento de 6,5%. Os investimentos realizados, na ordem de R$ 13,0
milhões foram para aquisição de ativos da Agily e R$ 10,0 milhões do CAPEX operacional, foi aplicado
na construção de rede de fibra ótica.
Banda Larga
O Grupo teve no primeiro semestre de 2020 crescimento na receita liquida de 11% comparado com o
mesmo período do ano anterior e uma melhora na sua margem de contribuição de 1p.p vs. o mesmo período
de 2019, reflexo da gestão estratégica que o Grupo tem implementado nos últimos anos, investindo em
infraestrutura e na qualidade do seu atendimento aos clientes.
TV por Assinatura
O Grupo apresentou no período de seis meses findos em 30 junho de 2020 uma redução de 8% no
faturamento de TV em relação ao mesmo período de 2019. O mercado de TV por assinatura vem
apresentando uma tendência mundial de queda devido as novas tecnologias. Segundo dados da ANATEL,
o número de assinantes de TV caiu 10% a nível nacional, quando comparado com o mesmo período de
2019, em linha com a queda de assinantes experimentada pelo Grupo. Esse nível de redução foi dentro do
previsto e consistente com a estratégia do Grupo de focar na internet de banda larga.
Apesar da redução, o serviço de TV por assinatura ainda representou aproximadamente 22% do faturamento
total do Grupo no primeiro semestre de 2020, sendo que no mesmo período de 2019 representava 25%.
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Desempenho Financeiro
Receita Operacional Líquida
Consolidado em R$ milhões
Receita bruta de serviços de dados
Receita bruta de serviços de vídeo
Receita bruta de serviços voz
Receita outros serviços
Receita Bruta

2T2020
80,82
22,99
3,00
0,96
107,76

2T2019

¨ YoY

68,13 18,63%
25,09 -8,39%
3,72 -19,34%
1,70 -43,53%
98,64
9,25%

6M2020 6M2019
160,30
47,35
6,13
1,86
215,65

¨ YoY

133,97 19,65%
50,94 -7,05%
7,59 -19,23%
2,88 -35,37%
195,38 10,37%

(-) Impostos sobre serviços
(-) Outras deduções

(20,3)
(0,5)

(18,4)
(0,4)

10,47%
19,95%

(40,6)
(0,9)

(36,6)
(0,7)

11,03%
23,50%

Receita operacional líquida

87,01

79,88

8,92%

174,14

158,08

10,16%

A Receita operacional líquida apresentou um crescimento de 10,8% YoY nos 6M20. Esse resultado
deve-se ao crescimento da receita com serviços de dados (+19,65%), decorrente da forte estratégia do
Grupo relacionado a expansão da sua rede FTTH (“Fiber to the Home”) e desempenho dos seus
investimentos. Por outro lado, as receitas de voz e vídeo continuam sendo afetadas pela maturidade deste
serviço no mercado, devido à substituição por serviços de dados.
O 2T20 apresentou um crescimento de R$ 7,13 milhões (+8,92%) na receita líquida quando
comparado com o 2T19, somando um total de R$ 87,01 milhões. Destacamos o crescimento de
18,63% nas receitas das operações de banda larga, que representa 75% do total das receitas no período,
demonstrando o resultado dos esforços do Grupo de focar no mercado de dados.
Custos e despesas operacionais
Consolidado em R$ milhões
Custo com prestação de serviços
Depreciação e amortização
Despesas comerciais
Perda por redução de valor recuperável
Despesas gerais e administrativas
Outras receitas e despesas líquidas
Custos e despesas operacionais
ROL

2T2020 2T2019
(27,51) (26,77)
(21,90) (20,59)
(2,39)
(2,28)
(2,55)
(1,56)
(21,39) (18,48)
0,95
3,03
(74,79) (66,65)
86%
83%

¨ YoY
2,76%
6,36%
4,83%
63,62%
15,74%
-68,67%
12,21%

6M2020
(53,95)
(42,82)
(4,90)
(4,49)
(44,41)
4,10
(146,48)
84%

6M2019
(53,75)
(38,79)
(4,17)
(3,02)
(37,37)
3,22
(133,87)
85%

¨ YoY
0,39%
10,38%
17,66%
48,79%
18,85%
27,24%
9,42%

Os custos e despesas operacionais totais do Grupo apresentaram aumento de 9,42% no 6M20 quando
comparado ao mesmo período no ano anterior, somando um valor de R$ 146,48 milhões.
Custo com prestação de serviços
Os custos com prestação de serviços do Grupo, excluindo os gastos com depreciação e amortização,
atingiram no 2T20 um montante de R$ 27,51 milhões e de R$ 53,95 milhões nos 6M20. Quando comparado
com 2019, percebe-se que os custos permaneceram praticamente estáveis, com um leve aumento de 2,76%
e 0,39% quando comparado com os mesmos períodos do ano anterior, respectivamente. Essa estabilidade
decorre de uma abordagem eficiente dos custos pelo Grupo que mesmo em meio a pandemia do Covid-19
obteve uma boa sinergia com seus investimentos nas empresas adquiridas.
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Depreciação e amortização
A Depreciação e Amortização apresentaram crescimento de 10,38% na comparação no 6M19, devido
principalmente ao crescimento da base de ativos imobilizados relacionados à expansão da rede de fibra e
aquisição de empresa realizada no primeiro trimestre de 2020.
Despesas comerciais
As despesas com vendas e gerais tiveram um aumento de 17,66% em relação ao mesmo período de 2019,
mais continuam estáveis como porcentagem da receita liquida
As provisões para perda por redução de valor recuperável avançaram como porcentagem da receita liquida,
indo de 2,0% para 2,9% no período. A performance dessa linha é consequência de um ambiente
macroeconômico mais desafiador devido a pandemia do Covid-19. A expectativa da administração é que
com a retomada da economia o índice volte a média histórica de 2% da receita liquida.
Despesas gerais e administrativas
As despesas gerais e administrativas, excluindo os gastos com depreciação e amortização, totalizaram um
montante de R$ 44,41 milhões, representando um aumento em 18,85% nos 6M2020, quando comparado
com o mesmo período do ano anterior.
O aumento deve-se, principalmente, aos fatores listados abaixo:
x

despesa com pessoal que aumentou 21,59%, decorrente principalmente das novas estruturas
criadas no Grupo, incluindo preparação ao processo de abertura de capital e ampliação de quadro
de funcionários vinculados ao atendimento ao cliente, representando uma variação de R$ 4,6
milhões;

x

às despesas gerais decorrentes de aquisições de empresas, no montante de R$ 1,4 milhões

Lucro Bruto
Consolidado em R$ milhões

2T2020

2T2019

¨ YoY

Receita líquida
Custo com prestação de serviço
Lucro Bruto
Margem bruta

87,01
(45,6)
41,44
47,63%

79,88
8,92%
(44,8)
1,69%
35,07
18,16%
43,90% 4,2 p.p.

6M2020

6M2019

174,14
(89,5)
84,63
48,60%

158,08
(87,9)
70,19
44,40%

¨ YoY
10,16%
1,84%
20,58%
4,2 p.p.

O lucro bruto apresentou um aumento de 18,16% e 20,58% nos três e seis meses findos em 30 de junho de
2020, quando comparados com os mesmos períodos de 2019. Refletindo em uma melhora na margem bruta
de 4,2 p.p., saindo de 44,40% em 6M19 para 48,6% em 6M20.
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Resultado Operacional e Lucro Líquido

Resultado antes das receitas (despesas)
financeiras líquidas e impostos
Resultado financeiro líquido
Imposto de renda e contribuição social corrente
Imposto de renda e contribuição social diferido
Lucro/prejuízo do período

2T2020

2T2019

12.224
(7.950)
(1.408)
(771)
2.095

13.234
(7.179)
(1.367)
180
4.868

¨ YoY
-7,6%
10,7%
3,0%
-528,3%
-57,0%

6M2020
27.655
(14.169)
(3.663)
(2.113)
7.710

6M2019
24.206
(13.164)
(2.628)
615
9.029

¨ YoY
14,2%
7,6%
39,4%
-443,6%
-14,6%

No 6M2020 apresentou um aumento do lucro antes do resultado financeiro e impostos de renda no
montante de R$ 3.5 milhões (+14,2%),, como consequência dos aumentos das margens, decorrente do
aumento no consumo dos serviços de dados.
O lucro do primeiro semestre de 2020 apresentou uma queda de 14,6%, decorrente sobretudo pela
variação dos tributos diferidos ocasionados pela diferença temporárias.
Relação com os auditores externos
Em atendimento à Instrução CVM nº 381, de 14 de janeiro de 2003, e ao Ofício Circular CVM/SNC/SEP
nº 01/2007, o Grupo não contratou qualquer outro serviço que não seja a auditoria externa, junto ao auditor
independente KPMG Auditores Independentes, que possam comprometer sua independência. O Grupo
adota como princípio o 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.
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KPMG Auditores Independentes
Ed. BS Design - Avenida Desembargador Moreira, 1300
SC 1001 - 10º Andar - Torre Sul - Aldeota
60170-002 - Fortaleza/CE - Brasil
Telefone +55 (85) 3457-9500
kpmg.com.br

Relatório sobre a revisão de informações trimestrais
Aos acionistas da
Triple Play Brasil Participações S.A.
São Paulo – SP
Introdução
Revisamos as informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, da Triple Play Brasil
Participações S.A. (“Companhia”), contidas no Formulário de Informações Trimestrais – ITR referente
ao trimestre findo em 30 de junho de 2020, que compreendem o balanço patrimonial em 30 de junho
de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado e do resultado abrangente para o período de
três meses e seis meses findos naquela data e das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de
caixa para o período de seis meses findo naquela data, incluindo as notas explicativas.
A administração da Companhia é responsável pela elaboração das informações contábeis
intermediárias individuais e consolidadas de acordo com o CPC 21(R1) e a norma internacional IAS 34 –
Interim Financial Reporting, emitida pelo International Accounting Standards Board – (IASB), assim
como pela apresentação dessas informações de forma condizente com as normas expedidas pela
Comissão de Valores Mobiliários, aplicáveis à elaboração das Informações Trimestrais (ITR). Nossa
responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre essas informações contábeis intermediárias
com base em nossa revisão.
Alcance da Revisão
Conduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão de
informações intermediárias (NBC TR 2410 - Revisão de Informações Intermediárias Executada pelo
Auditor da Entidade e ISRE 2410 - Review of Interim Financial Information Performed by the
Independent Auditor of the Entity, respectivamente). Uma revisão de informações intermediárias
consiste na realização de indagações, principalmente às pessoas responsáveis pelos assuntos
financeiros e contábeis e na aplicação de procedimentos analíticos e de outros procedimentos de
revisão. O alcance de uma revisão é significativamente menor do que o de uma auditoria conduzida de
acordo com as normas de auditoria e, consequentemente, não nos permitiu obter segurança de que
tomamos conhecimento de todos os assuntos significativos que poderiam ser identificados em uma
auditoria. Portanto, não expressamos uma opinião de auditoria.
Conclusão sobre as informações intermediárias individuais e consolidadas
Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que
as informações contábeis intermediárias individuais e consolidadas incluídas nas informações
trimestrais acima referidas não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com o
CPC 21(R1) e a IAS 34, aplicáveis à elaboração de Informações Trimestrais - ITR e apresentadas de
forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários.

KPMG Auditores Independentes, uma sociedade simples brasileira e firmamembro da rede KPMG de firmas-membro independentes e afiliadas à KPMG
International Cooperative (“KPMG International”), uma entidade suíça.

KPMG Auditores Independentes, a Brazilian entity and a member firm of the
KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG
International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity.
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Outros Assuntos - Demonstrações do valor adicionado
As informações trimestrais acima referidas incluem as demonstrações do valor adicionado (DVA),
individuais e consolidadas, referentes ao período de seis meses findo em 30 de junho de 2020,
elaboradas sob a responsabilidade da administração da Companhia e apresentadas como informação
suplementar para fins de IAS 34. Essas demonstrações foram submetidas a procedimentos de revisão
executados em conjunto com a revisão das informações trimestrais, com o objetivo de concluir se elas
estão conciliadas com as informações contábeis intermediárias e registros contábeis, conforme
aplicável, e se sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento
Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Com base em nossa revisão, não temos
conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que essas demonstrações do valor adicionado
não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nessa Norma
e de forma consistente em relação às informações contábeis intermediárias individuais e consolidadas
tomadas em conjunto.

Fortaleza 14 de agosto de 2020

KPMG Auditores Independentes
CRC SP-014428/O-6 S-CE

Marcelo Pereira Gonçalves
Contador CRC 1SP220026/O-3

KPMG Auditores Independentes, uma sociedade simples brasileira e firmamembro da rede KPMG de firmas-membro independentes e afiliadas à KPMG
International Cooperative (“KPMG International”), uma entidade suíça.

KPMG Auditores Independentes, a Brazilian entity and a member firm of the
KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG
International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity.
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556

557

12
13
14

Investimentos em controladas
Imobilizado
Intangível
Total do ativo não circulante

353.581

340.109
3.233
353.401

10.059
10.059

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Total do ativo

8
11
10

Aplicações financeiras
Depósitos judiciais
Outros créditos

10

341.254

327.171
3.812
341.042

10.059
10.059

134
212

3
75

771.226

333.019
306.730
657.205

7.487
9.788
181
17.456

21.218
46.004
29.319
2.458
165
10.207
4.650
114.021

30/06/2020

707.776

294.391
290.198
601.459

7.415
9.402
53
16.870

25.257
37.421
27.325
1.208
90
10.350
4.666
106.317

31/12/2019

10

Total do passivo e patrimônio líquido

Participação de não controladores
Total do patrimônio líquido

Patrimônio líquido
Capital social
Ajuste de avaliação patrimonial
Reserva de capital
Prejuizos acumulados
Patrimônio líquido atribuível aos acionistas
controladores

Fornecedores e outras contas a pagar
Empréstimos, financiamentos e arrendamentos
Provisão para contingências
Passivo fiscal diferido
Mútuos partes relacionadas
Obrigação com aquisição de controlada
Outras obrigações
Total do passivo não circulante

Fornecedores e outras contas a pagar
Empréstimos, financiamentos e arrendamentos
Provisões e obrigações trabalhistas
Obrigações tributárias
Obrigação com aquisição de controlada
Outras obrigações
Total do passivo circulante

134
180

46

31/12/2019
Passivos

7
8
9

30/06/2020

Consolidado

Caixa e equivalentes de caixa
Aplicações financeiras
Contas a receber de clientes
Pagamentos antecipados
Estoques
Impostos a recuperar
Outros créditos
Total do ativo circulante

Nota

Controladora

Ativos

(Em milhares de Reais)

Balanços patrimoniais em 30 de junho de 2020 e 31 de dezembro de 2019

Triple Play Brasil Participações S.A.

23

15
16
20
18
33
22
21

15
16
19
17
22
21

Nota

341.254

299.402
299.402

307.663
307.663
353.581

290.292
20.511
(11.401)

23.175
17.371
40.546

4
1.244
58
1.306

31/12/2019

290.848
(21)
20.511
(3.675)

25.125
17.674
42.799

4
3.057
58
3.119

30/06/2020

Controladora

771.226

307.663
26
307.689

290.848
(21)
20.511
(3.675)

3.393
224.702
10.751
13.211
43.970
216
296.243

40.255
25.816
20.390
23.814
55.645
1.374
167.294

30/06/2020

Consolidado

707.776

299.402
325
299.727

290.292
20.511
(11.401)

206.490
10.057
11.098
42.911
97
270.653

35.078
19.091
11.254
20.059
40.192
11.722
137.396

31/12/2019

558
8.140
52
(466)
(414)

2.276
48
(212)
(164)

Receitas financeiras
Despesas financeiras
Resultado financeiro líquido

23 (c)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Resultado por ação - básico (em R$)

Resultado por ação

Resultado atribuído aos:
Acionistas controladores
Acionistas não controladores
Lucro (prejuízo) do período

2.112

Imposto de renda e contribuição social corrente
Imposto de renda e contribuição social diferido
Lucro/prejuízo do período
25
25

2.112

Resultado antes dos impostos

32

31

7.726

7.726

(4.263)
12.655
(252)

(2.344)
4.872
(252)

29
29
30

Despesas comerciais
Perda por redução de valor recuperável
Despesas gerais e administrativas
Resultado de equivalencia patrimonial
Outras receitas e despesas líquidas
Resultado antes das receitas (despesas) financeiras
líquidas e impostos

-

Acumulado

-

Trimestre

27
28

Nota

30/06/2020

30/06/2019

4.865

4.865

49
(237)
(188)

5.053

(1.811)
4.044
2.820

-

Trimestre

11

Controladora

Receita de serviços
Custo dos serviços prestados
Lucro Bruto

(Em milhares de Reais)

Períodos de três e seis meses findos em 30 de junho de 2020 e 2019

Demonstrações do resultado

Triple Play Brasil Participações S.A.

(7)
9.019

9.026

117
(1.140)
(1.023)

10.049

(3.423)
10.651
2.821

-

Acumulado

0,007

2.112
(17)
2.095

(1.408)
(771)
2.095

4.274

1.282
(9.232)
(7.950)

12.224

(2.389)
(2.546)
(25.232)
950

87.009
(45.568)
41.441

Trimestre

30/06/2020

0,0265

7.726
(16)
7.710

(3.663)
(2.113)
7.710

13.486

10.780
(24.949)
(14.169)

27.655

(4.904)
(4.486)
(51.677)
4.096

174.136
(89.510)
84.626

Acumulado

Consolidado

0,0167

4.865
3
4.868

(1.367)
180
4.868

6.055

2.255
(9.434)
(7.179)

13.234

(2.279)
(1.556)
(21.037)
3.032

79.884
(44.810)
35.074

Trimestre

30/06/2019

0,0310

9.019
10
9.029

(2.628)
615
9.029

11.042

3.205
(16.369)
(13.164)

24.206

(4.168)
(3.015)
(42.017)
3.219

158.079
(87.892)
70.187

Acumulado

559

(21)
7.705

2.091

7.726

2.112

(21)

Acumulado

Controladora

Trimestre

30/06/2020

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Resultado abrangente atribuível aos:
Acionistas controladores
Acionistas não controladores
Resultado abrangente total

Resultado abrangente total

Outros resultados abrangentes
Mudança de participação em controlada

Lucro/prejuízo do período

(Em milhares de Reais)

Períodos de três e seis meses findos em 30 de junho de 2020 e 2019

Demonstrações do resultado abrangente

Triple Play Brasil Participações S.A.

12

4.865

-

4.865

Trimestre

30/06/2019

9.019

-

9.019

Acumulado

2.091
(17)
2.074

2.074

(21)

2.095

Trimestre

30/06/2020

7.705
(16)
7.689

7.689

(21)

7.710

Acumulado

Consolidado

4.865
3
4.868

4.868

-

4.868

Trimestre

30/06/2019

9.019
10
9.029

9.029

-

9.029

Acumulado

560

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Saldos em 30 de junho de 2020

Resultado do período

23

Mudança na participação acionária minoritários

360.848

-

-

70.556

290.292
23

Aumento de capital

Saldos em 31 de dezembro de 2019

290.292

Saldos em 30 de junho de 2019

Plano de pagamento de ações

290.292

Subscrito

-

Nota

Resultado do período

Saldos em 31 de dezembro de 2018

(Em milhares de Reais)

Períodos findos em 30 de junho de 2020 e 2019

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

Triple Play Brasil Participações S.A.

-

(70.000)

-

-

(70.000)

-

-

-

-

A integralizar

Capital social

290.848

-

-

556

290.292

290.292

-

-

290.292

Total

13

(21)

-

(21)

-

-

-

-

-

-

Ajuste de
avaliação
patrimonial

20.511

-

-

-

20.511

19.571

940

-

18.631

Reservas de
capital

Atribuível aos acionistas controladores

(3.675)

7.726

-

-

(11.401)

(10.912)

-

9.019

(19.931)

Prejuízos
acumulados

307.663

7.726

(21)

556

299.402

298.951

940

9.019

288.992

Total

26

(16)

(283)

-

325

325

-

10

315

Participação de
não
controladores

307.689

7.710

(304)

556

299.727

299.276

940

9.029

289.307

Total do
patrimônio
líquido

Triple Play Brasil Participações S.A.
Demonstrações dos fluxos de caixa
Períodos findos em 30 de junho de 2020 e 2019
(Em milhares de Reais)

Controladora
Nota
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro do período
Ajustes para reconciliar o lucro do período com o caixa
gerado pelas atividades operacionais:
Depreciação
Amortização
Valor residual do imobilizado baixado
Depreciação de direito de uso
Perdas com aquisição de controladas
Imposto de renda e contribuição social
Juros sobre empréstimos e financiamentos
Apropriação de custo sobre empréstimos
Juros sobre arrendamentos
Provisão para redução do valor recuperável
Juros sobre obrigações com aquisição de controladas
Resultado da equivalência patrimonial
Provisão para contingências
Rendimentos de aplicação financeira
Plano de opções - Pagamento baseado em ações

13
14
13
13
31
25
16
16
16
9
32
12
20
32
30

Variações nos ativos e passivos:
Contas a receber
Pagamentos antecipados
Outros créditos
Estoques
Impostos a recuperar
Depósitos judiciais
Fornecedores e outras contas a pagar
Provisões e obrigações trabalhistas
Obrigações tributárias
Outras obrigações

30/06/2020

Consolidado
30/06/2019

30/06/2020

30/06/2019

7.726

9.019

7.710

9.029

579
252
303
(12.655)
(50)
-

403
1.187
(10.651)
(117)
940

37.220
4.197
132
1.407
252
5.776
8.703
722
241
4.486
892
694
(171)
-

24.245
13.577
972
2.013
8.170
271
3.015
2.917
279
(1.097)
940

1.813
-

22
2
600
(67)
(2.132)

(6.480)
(1.250)
(112)
(75)
141
(386)
8.570
9.136
2.747
(10.229)

(5.784)
(285)
(2.270)
665
(839)
(458)
2.129
3.091
1.019
(268)

74.323

61.331

(6.365)
(244)
(16)
(2.653)

(241)
(271)
(2.470)

65.045

58.349

Caixa líquido aplicado nas (gerado pelas) atividades operacionais
(2.032)
Pagamento de juros sobre emprestimos e financiamento
Pagamento de juros sobre arrendamentos
Pagamento de juros sobre aquisições de controlada
Pagamento de imposto de renda e contribuição social

16
16

Caixa líquido proveniente das (utilizado nas) atividades
operacionais
Fluxo de caixa de atividades de investimentos
Resgate de aplicações financeiras
Aplicações financeiras
Dividedos recebidos
Amortização de principal sobre aquisição de controlada
Aquisição de imobilizado
Aquisição de intangível
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de
investimentos

-

(2.032)

(794)
-

(794)

125
-

4.039
3.701
-

1.355
(1.133)
(10.307)
(72.974)
(7.464)

6.570
(15.708)
(54.491)
(424)

125

7.740

(90.523)

(64.053)

1.950

(1.157)
(3.278)

(2.345)
25.000
(1.216)
-

(691)
51.357
(835)
(42.512)
-

Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de
financiamento

1.950

(4.435)

21.439

7.319

Redução/Aumento em caixa e equivalentes de caixa

43

2.511

(4.039)

1.615

Início do exercício
Final do exercício

3
46

9
2.520

25.257
21.218

7.273
8.888

Redução/Aumento em caixa e equivalentes de caixa

43

2.511

(4.039)

1.615

13
14

Fluxo de caixa de atividades de financiamento
Amortização de principal sobre empréstimos e financiamentos
Captação de empréstimos e financiamentos
Pagamento de arrendamentos
Obrigações com aquisição de controlada
Transações com partes relacionadas

16
16
16

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Demonstrações do valor adicionado
Períodos findos em 30 de junho de 2020 e 2019
(Em milhares de Reais)
Controladora
Nota

30/06/2020

Receitas (1)
Vendas de mercadorias, produtos e serviços
Outras receitas/despesas
Perda por redução de valor recuperável

30/06/2019

-

Insumos adquiridos de terceiros (2)
Custos dos produtos, das mercadorias e dos serviços
vendidos
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros

267

2.820
2.820
-

267

Valor adicionado bruto (1) - (2) = (3)

(267) 579

Consolidado

15

-

15
2.805

30/06/2020

30/06/2019

214.746
213.466
5.766
(4.486)

194.935
193.364
4.586
(3.015)

56.704

-

39.633
17.071
-

158.042

54.417
41.075
13.342

-

140.518

403

42.824

38.794

2.402

115.218

101.724

12.707
12.655
52

10.768
10.651
117

10.780
10.780

3.205
3.205

11.861
11.861

13.170
13.170

125.998
125.998

104.929
104.929

3.361
3.361
-

2.759
2.759
-

39.175
31.367
5.726
2.082

33.637
26.927
4.947
1.763

Impostos, taxas e contribuições
Federais
Estaduais
Municipais

471
471
-

253
253
-

54.377
26.000
28.222
155

45.521
19.121
26.256
144

Remuneração de capitais de terceiros
Juros
Aluguéis
Outras

303
303
-

1.140
1.140
-

24.736
23.169
589
978

16.741
14.631
617
1.493

7.726
7.726
-

9.018
9.018
-

7.710
7.710
-

9.030
9.030
-

Depreciação e amortização (4)
Valor adicionado líquido produzido pela Companhia
(3) - (4) = (5)
Valor adicionado recebido em transferência (6)
Resultado da equivalência patrimonial
Receitas financeiras

(846)

12

Valor adicionado total a distribuir (5+6)
Distribuição do valor adicionado
Pessoal
Remuneração direta
Benefícios
F.G.T.S.

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

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Notas explicativas às informações financeiras trimestrais
individuais e consolidadas
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

1

Contexto operacional
A Triple Play Brasil Participações S.A. (“Companhia” ou “Grupo”), em conjunto com suas
subsidiárias) é uma companhia privada constituída em 8 de outubro de 2015 e sediada na rua
Bandeira Paulista, número 726, 19º andar, 191, Itaim Bibi - São Paulo. A Companhia tem como
objetivo social a participação em outras sociedadades. As atividades realizadas pelas
subsidiárias do Grupo estão descritas na Nota 2.

1.1
1.1.1

Eventos relevantes durante os trimestres
Aquisição de controlada
Aquisição Grupo Mega
Em 01 fevereiro de 2020, a Conexão Serviços de Comunicação Multimídia Ltda. (subsidiária da
A2 Agentes Autorizados Ltda.) assinou um contrato de aquisição de 100% do capital votante
das empresas Rosimara Bertoluci Sassi Sampaio – EIRELI e Marcelo Sassi Sampaio – EIRELI
(“Grupo Mega”) , localizada em São João do Rio Pardo/SP, no valor de R$ 17.179.
A operação permitirá à subsidiária A2 Agentes Autorizados Ltda., ampliar e maximizar a
comercialização de serviços prestados, possibilitando a expansão do portfólio de serviços,
gerando valor agregado para a carteira de clientes da Companhia.
As empresas acumularão sinergias, pois estão sob a mesma administração nas atividades.
O valor total da contraprestação transferida do Grupo Mega foi de R$ 17.179, pago R$ 10.307
na celebração do contrato e o valor remanescente será pago em 3 parcelas, sendo a primeira em
dezembro de 2020, e as demais em fevereiro de 2022 e fevereiro de 2023.
A tabela abaixo demonstra o valor justo dos ativos adquiridos e passivos assumidos na data da
aquisição:
Caixa e equivalentes de caixa
Outros ativos
Imobilizado
Passivos assumidos

205
44
3.972
(307)

Total dos ativos líquidos adquiridos

3.914

As técnicas de avaliação utilizadas para mensurar o valor justo dos ativos significativos
adquiridos foram as seguintes:
Ativos adquiridos Técnica de avaliação
Property, plant and Comparação de mercado e técnica de custo: o modelo de avaliação considera os preços de
equipment
mercado cotados para itens semelhantes, quando disponíveis, e o custo de reposição depreciado,
quando apropriado. O custo de reposição depreciado reflete ajustes por deterioração física, bem
como obsolescência functional e econômica.

16
563

Triple Play Brasil Participações S.A.
Informações financeiras trimestrais Controladora
e Consolidado em 30 de junho de 2020

O Grupo procedeu a avaliação da atribuição do valor justo dos bens adquiridos a título
provisório.
Valor justo da contraprestação transferida
Valor dos ativos líquidos adquiridos
Carteira de cliente

17.179
(3.914)
(3.517)
9.748

Ágio por expectativa de rentabilidade futura

O valor justo da carteira de clientes foi medido em uma base provisória, enquanto se aguarda a
conclusão de uma avaliação independente. O método utilizado para mensurar o valor justo da
carteira de Clientes foi o excedente de lucros plurianual considerando o valor presente dos
fluxos de caixa líquidos esperados do relacionamento com o cliente, excluindo qualquer fluxo
de caixa relacionado a ativos contributivos.
O Grupo não espera utilizar o ágio decorrente da combinação de negócios para deduzir fins
fiscais.
Caso novas informações obtidas no prazo de um ano a partir da data de aquisição, sobre fatos e
circunstâncias existentes na data de aquisição, apontem para ajustes nos valores acima
mencionados ou para qualquer provisão adicional existente na data de aquisição, a
contabilização da aquisição será revista.
No período de cinco meses findo em 30 de junho de 2020, a Mega contribuiu com uma receita
de R$ 3.311 e lucro de R$ 1.200 nas demonstrações financeiras consolidadas. Se a combinação
de negócios tivesse ocorrido em 1º de janeiro de 2020, a Administração estima que a Mega teria
contribuído com uma receita de R$ 4.001 e lucro de R$ 1.632 nas demonstrações financeiras
consolidadas.
Em 30 de junho de 2020, o saldo a pagar atualizado referente à aquisição do Grupo Mega é de
R$ 7.003, sendo R$ 6.872 de principal e R$ 132 de juros acumulados. Durante o período de seis
meses findo em 30 de junho de 2020, o total de juros incorridos foi de R$ 131.
(i)

Custos de aquisição
O Grupo incorreu em custos relacionados à aquisição no valor de R$ 346 referentes a
honorários advocatícios e custos de due diligence. Os honorários advocatícios e os custos de due
diligence foram registrados como ‘Despesas administrativas’ na demonstração de resultado do
período findo em 30 de junho de 2020.

1.1.2

Potencial impacto do COVID-19
A Administração do Grupo vem acompanhando os desdobramentos relacionados à pandemia da
COVID-19, observando com a devida atenção as orientações das autoridades Governamentais e
mensurando possíveis impactos nos seus negócios.
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O Grupo vem adotando diversas medidas que visam à preservação da saúde de seus
colaboradores, clientes, fornecedores e comunidade. Abaixo elencamos as principais análises
realizadas:
x

Continuidade operacional: O Grupo presta serviços considerados essenciais, e diante desse
cenário de crise e a possibilidade de implantação de trabalho em regime de home office,
considerando que a carteira do Grupo é substancialmente composta por assinantes residenciais,
o Grupo não observa riscos à continuidade do seus negócios ou impactos significativos nas suas
operações.

x

Fluxo de caixa: como forma preventiva e de manutenção e fortalecimento da posição do caixa, o
Grupo aderiu a Medida provisória nº 927/2020, que possibilita a suspensão e parcelamento,
sem multas e encargos, do recolhimento do FGTS, PIS e COFINS dos meses de março, abril e
maio de 2020.

x

Contas a receber de clientes e provisão para redução ao valor recuperável: o Grupo observou um
aumento no seu faturamento em decorrência de uma maior demanda por serviço de de banda
larga por clientes residenciais. Entretanto, o Grupo observou uma elevação no volume de
desligamento de serviços de vídeo e voz, e inadimplência em regiões específicas, onde foram
mais afetadas pelo aumento do desemprego. O Grupo intensificou o acompanhamento e
cobranças destes clientes e revisou sua estimativa de perdas do contas a receber para o período.

x

Redução ao valor recuperável de ativos não financeiros – “impairment”: conforme descrito no
item “Continuidade operacional”, o Grupo realizou a revisão e atualização de seu plano de
negócio para os próximos anos e, com base neste, não identificou indícios de “impairment” de
seus ativos. Para as unidades geradoras de caixas, não foram identificados indicativos de
desvalorização e, portanto, as projeções não foram revistas para fins de cálculo de
“impairment”. Ver nota explicativa 14.

1.1.3

Capital circulante líquido
Em 30 de junho de 2020 o Grupo apresenta capital circulante líquido negativo nas
demonstrações individuais e consolidadas em R$ 2.939 e R$ 56.006, respectivamente. A
administração adota uma estratégia de crescimento, tanto orgânico, quando inorgânico, através
de aquisição de empresas do segmento, e entende que a capacidade de seus investimentos
gerarem um fluxo de caixa futuro positivo, somado as linhas de crédito pré aprovadas em
instituições financeiras no montante de R$ 55.000, sejam os recursos necessário para
cumprimento de suas obrigações de curto prazo.
Na controladora, os recursos para a liquidar suas obrigações nos próximos 360 dias, se
necessário, serão garantidos através de distribuição de dividendos das suas investidas e aporte
dos acionistas, que em 30 de junho de 2020 subscreveu um montante de R$ 70.000 em novas
ações, valor que será utilizado para cumprimento das obrigações com aquisição de controladas.
A Administração avaliou a capacidade de liquidação das obrigações de curto prazo do Grupo, e
concluiu sobre a capacidade de continuidade operacional em função da geração de caixa
prevista para os próximos 12 meses, e ressalta-se que o Grupo Triple Play têm liquidado todas
suas obrigações e cumprindo seus vencimentos originais.
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1.1.4

Alteração Acionária – Videomar Rede Nordeste S.A e Triple Play S.A
Em 29 de junho de 2020, conforme Ata da Assembléia Geral Extraordinária, o acionista Sr.
Gilbert Victor Minionis Delia, que detinha 0,83% do capital social da Videomar Rede Nordeste,
no valor de R$ 304, alienou sua participação minoritária ao acionista controlador Triple Play
SA, no valor de R$ 556.
A Videomar Rede Nordeste S.A, após esta alteração, passa a ser 100% controlada pela Triple
Play S.A.
O valor devido ao Sr. Gilbert foi integralizado à controladora Triple Play, com a emissão de
5.080.377 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, de emissão da Companhia,
pelo preço de emissão de R$ 0,1094997477 por ação.
O capital social da Triple Play, após as alterações mencionadas acima, ficou assim composto:

2

Nome do Acionista

Número de
Ações

%

Capital

ALAOF Mídia FIP
Gilbert Victor Minionis Delia

290.291.863
5.080.377

98,28%
1,72%

290.292
556

Total

295.372.240

100,00%

290.848

Relação de entidades controladas
As informações financeiras trimestrais individuais e consolidadas incluem as seguintes
controladas diretas e indiretas do Grupo:
Participação acionária %
30/06/2020
Controladas

País

Cabo Serviços de Telecomunicações Ltda.
Videomar Rede Nordeste S.A.
A2 Agentes Autorizados Ltda.
Tec Net Prov. De Acesso as Redes de Com. Ltda.
Direta Comunicações Ltda
Direta Central de Alarmes e Comercio Ltda
Direta Processamento de Dados Ltda
Mega SCM
Mega SVA
Conexão Serviços de Comunicação Multimidia Ltda.
Conexão Serviços de Valor Adicionado Ltda
Conexão Telecomunicações e Internet Ltda.

Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil

31/12/2019

Direto

Indireto

Direto

Indireto

99,99%
100,00%
99,99%
99,99%
-

99,99%
99,99%
99,99%
99,99%
99,99%
99,99%
99,99%
99,99%

99,99%
99,17%
99,99%
99,99%
-

99,99%
99,99%
99,99%
99,99%
99,99%
99,99%

As empresas integrantes das informações financeiras trimestrais individuais e consolidadas do
Grupo operam com as seguintes atividades:

a.

Cabo Serviços de Telecomunicações Ltda.
Empresa brasileira, constituída sob a forma de empresa por quotas de responsabilidade limitada,
tem sede na Rua Senador José Ferreira de Souza, n° 1.916, bairro da Candelária, CEP 59.064520, Natal, Rio Grande do Norte. As suas principais atividades compreendem a prestação de
serviços de telefonia fixa e comunicação de dados, em conformidade com as concessões,
autorizações e permissões que lhe foram outorgadas pela Agência Nacional de
Telecomunicações (“ANATEL”).
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b.

Videomar Rede Nordestes S.A.
A Videomar Rede Nordeste S.A., (“Companhia”) é uma sociedade, constituída sob a forma de
Companhia anônima de capital fechado com sede na Rua Leonardo Mota, nº 2301, bairro
Dionísio Torres, CEP 60.170-041, Fortaleza - Ceará. As suas principais atividades
compreendem a prestação de serviços de TV por assinatura, exceto programadoras em
conformidade com as concessões, autorizações e permissões que lhe foram outorgadas pela
Agência Nacional de Telecomunicações (“ANATEL”).

c.

A2 Agentes Autorizados Ltda.
A A2 Agentes Autorizados Ltda., (“Empresa”) é uma sociedade limitada, com sede na Rua
Bandeira Paulista, nº 726, Itaim, Bibi, São Paulo – SP, inscrita no CNPJ 20.730.836/0001-59,
que tem como objeto social a participação em outras sociedades.

d.

Tecnet Provedor de Acesso as Redes de Comunicação Ltda.
A Tecnet Provedor de Acesso as Redes de Comunicação Ltda., (“Empresa”) é uma sociedade
limitada, com sede na Rua Castro Castelo, nº 355, Sala C, Parque Portira, Caucaia - CE, inscrita
no CNPJ 07.054.341/0001-99, As suas principais atividades compreendem a prestação de
serviços de internet.

e.

Direta Comunicações Ltda.
Empresa limitada, com sede na Cidade de Guaxupé, Estado de Minas Gerais, na Avenida Dona
Floriana, n.º 1.130 - A, Centro, CEP 37.800-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
04.224.658/0001-38. As suas principais atividades compreendem a prestação de serviços de
internet.

f.

Direta Central de Alarmes e Comércio Ltda.
Empresa limitada, com sede na Cidade de Guaxupé, Estado de Minas Gerais, na Avenida Dona
Floriana, n.º 1.130 - A, Centro, CEP 37.800-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
04.224.658/0001-38. As suas principais atividades compreendem a prestação de serviços de
segurança eletrônica.

g.

Direta Processamento de Dados Ltda.
Empresa limitada, com sede na Cidade de Guaxupé, Estado de Minas Gerais, na Avenida Dona
Floriana, n.º 1.130 - B, Centro, CEP 37.800-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
01.231.192/0001-00. As suas principais atividades compreendem a prestação de serviços de
internet.

h.

Conexão Serviços de Comunicação Multimidia Ltda.
Empresa limitada, domiciliada no Município de Mococa, Estado do São Paulo, Rua Gabriel
Pinheiro, n° 1.059, Centro, tem como objetivo a prestação de serviços de comunicação
multimídia, serviços de telefonia fixa comutada - STFC, serviços de televisão por assinatura por
cabo, internet e telecomunicações.

i.

Conexão Serviços de Valor Adicionado Ltda.
Empresa limitada, domiciliada no Município de Mococa, Estado do São Paulo, Rua Capitão
Miguel Ferreira, n°157, sala 06, Vila Mariana, tem como objetivo a prestação de serviços de
provimento de acesso à internet.
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j.

Conexão Telecomunicações e Internet Ltda.
Empresa limitada, domiciliada no Município de Mococa, Estado do São Paulo, Rua Prudente de
Moraes, n°221, Centro, tem como objetivo a prestação de serviços de comunicação multimídia SCM, provedor de acesso às redes de telecomunicações e prestação de serviços de acesso e/ou
informações na rede internet.

k.

Mega SCM (Rosa Sassi Sampaio Eireli)
Empresa individual, de responsabilidade limitada, com sede na cidade de São José do Rio
Pardo, Estado do São Paulo, Rua Francisco Glicério, 992, Centro, tem como objetivo a
prestação de serviços de comunicação multimídia - SCM, provedor de acesso às redes de
telecomunicações.

l.

Mega SVA (Rosimara Bertoluci Sassi Sampaio EIRELI)
Empresa individual, de responsabilidade limitada, com sede na cidade de São José do Rio
Pardo, Estado do São Paulo, Rua Francisco Glicério, 992, Letra B, Centro, tem como objetivo a
prestação de serviços de comunicação multimídia - SCM, provedor de acesso às redes de
telecomunicações.
A Triple Play S.A por meio de suas subsidiárias integrais atuam principalmente na prestação de
serviços de telefonia fixa, através de Contrato de Concessão do Serviço Telefônico Fixo
Comutado (STFC) e autorizações outorgadas pela ANATEL para a prestação de outros serviços
de telecomunicações, através de Contrato de Concessão do Serviço de Comunicação Multimídia
(SCM), tais como comunicação de dados, internet em banda larga, serviços de TV por
assinatura. As concessões e autorização de outorga para prestação de serviços concedidas pela
ANATEL não possuem data para expiração.

3

Base de preparação
Declaração de conformidade (com relação às normas IFRS e às normas do CPC)
As informações financeiras trimestrais individuais e consolidadas foram elaboradas de acordo
com o CPC 21 (R1)- Demonstração Intermediária e de acordo com as Normas Internacionais
(IAS 34) - Interim Financial Reporting emitido pelo International Accounting Standards Board
(“IASB”), aprovadas pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM, e contemplam todas as
informações relevantes próprias das informações financeiras trimestrais, e somente elas, estão
sendo evidenciadas, e correspondem àquelas utilizadas pela Administração na sua gestão.
A emissão das informações financeiras trimestrais foi autorizada pelo Conselho de
Administração em 14 de julho de 2020. Após a sua emissão, somente os acionistas têm o poder
de alterar as informações financeiras trimestrais.

4

Moeda funcional e moeda de apresentação
Estas informações financeiras trimestrais estão apresentadas em Reais, que é a moeda funcional
do Grupo. Todos os saldos foram arredondados para o milhar mais próximo, exceto quando
indicado de outra forma.

5

Uso de estimativas e julgamentos
Na preparação destas informações financeiras trimestrais, a Administração utilizou julgamentos,
estimativas e premissas que afetam a aplicação das políticas contábeis do Grupo e os valores
reportados dos ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas
estimativas.
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As estimativas e premissas são revisadas de forma contínua. As revisões das estimativas são
reconhecidas prospectivamente.

a.

Julgamentos
As informações sobre julgamentos realizados na aplicação das políticas contábeis que têm
efeitos significativos sobre os valores reconhecidos nas informações financeiras trimestrais
estão incluídas na seguinte nota explicativas:

x

b.

Nota explicativa 16 – prazo do arrendamento: se o Grupo tem razoavelmente certeza de exercer
opções de prorrogação.

Incertezas sobre premissas e estimativas
As informações sobre as incertezas relacionadas a premissas e estimativas em 30 de junho de
2020 estão incluídas nas seguintes notas explicativas:
Nota explicativa 1(1.1.1) - aquisição de controlada: valor justo da consideração transferida
(incluindo contraprestação contingente) e o valor justo dos ativos adquiridos e passivos
assumidos, mensurados em base provisória.

x

Nota explicativa 9 – provisão para perda do valor recuperável do contas a receber.
Reconhecimento e mensuração da provisão ao valor recuperável do contas a recebre de clientes;

x

Nota explicativa 13 – revisão da vida útil econômica dos bens do ativo imobilizado.
Determinação da vida útil estimada dos bens e, consequentemente, da taxa de depreciação a ser
utilizada nos cálculos e registro contábeis no resultado do período;

x

Nota explicativa 14 – teste de redução ao valor recuperável de ativos intangíveis e ágio:
principais premissas premissas em relação aos valores recuperáveis;

x

Notas explicativas 20 - reconhecimento e mensuração de provisões e contingências: principais
premissas sobre a probabilidade e magnitude das saídas de recursos

6

Principais políticas contábeis
As políticas contábeis utilizadas na preparação destas informações trimestrais são as mesmas
adotadas na preparação das demonstrações financeiras anuais do Grupo relativas ao exercício
findo em 31 de dezembro de 2019. Portanto, estas informações trimestrais individuais e
consolidadas devem ser lidas em conjunto com as demonstrações financeiras individuais e
consolidadas anuais do Grupo do exercício findo em 31 de dezembro de 2019, emitidas em 17
de junho de 2020, que contemplam o conjunto completo das notas explicativas

Novas normas e pronunciamentos contábeis ainda não adotados
As seguintes normas alteradas e interpretações não deverão ter um impacto significativo nas
Informações financeiras trimestrais individuais e consolidadas:
x

Alterações nas referências á estrutura conceitual nas normas IFRS;

x

Definição de um negócio (alterações ao CPC 15/IFRS 3);

x

Definição de materialidade (emendas ao CPC 26/IAS 1 e CPC 23/IAS 8);
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7

Caixa e equivalentes de caixa
Controladora

Consolidado

30/06/2020

31/12/2019

30/06/2020

31/12/2019

Caixa
Bancos
Aplicação financeira

1
45
-

3
-

316
20.902
-

432
24.818
7

Total

46

3

21.218

25.257

As análises sobre risco de crédito e taxa de juros podem ser observadas na nota explicativa 24.

8

Aplicações financeiras
Controladora

Consolidado

30/06/2020

31/12/2019

30/06/2020

31/12/2019

-

-

45.244

36.538

-

75

8.247

8.298

-

75

53.491

44.836

-

75
-

46.004
7.487

37.421
7.415

-

75

53.491

44.836

Garantia escrow (i)
Aplicação financeira - recursos vinculados a
acordos contratuais (ii)

Circulante
Não circulante

(i)

Corresponde a investimentos financeiros para cumprimento de cláusulas contratuais e mantidos pela subsidiária Cabo
Telecom no Banco Santander, em cotas de fundos de investimento sem vencimento, disponíveis imediatamente para
resgate. A remuneração reflete o risco da carteira, com base no CDI, fundos multimercados e índices de câmbio. A
rentabilidade acumulada dos fundos de investimento para o período findo em 30 de junho de 2020 e para o exercício
de 2019 foi de 5,17% a.m. e 0,52% a.m. respectivamente.

(ii)

Aplicação vinculada refere-se a cotas de fundos de investimentos de renda fixa, investidas principalmente em títulos
públicos federais e / ou títulos privados com baixo risco de crédito, remunerados à taxa de referência do CDI e com
índices comprometidos com variação cambial. Esses investimentos não têm vencimento e a rentabilidade acumulada
para o período findo em 30 de junho de 2020 e para o exercício de 2019 foi de 0,13% a.m e 0,47%, a.m
respectivamente.

Uma análise sobre risco de crédito e taxa de juros pode ser observada na nota explicativa 24.

9

Contas a receber de clientes
Consolidado
30/06/2020

31/12/2019

Contas a receber – serviços
Outras contas a receber

54.540
1.452

48.598
1.270

Subtotal

55.992

49.868
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Consolidado
30/06/2020

31/12/2019

(26.673)

77
(22.620)

29.319

27.325

Serviços a faturar
Provisão para redução ao valor recuperável

Os recebíveis estão dados em garantias a empréstimos (vide nota 16).

Composição por idade dos valores a receber
Consolidado

A vencer
Vencido (dias):
Até 30 dias
31–60
61–90
91–120
121–180
>180

30/06/2020

%

31/12/2019

%

12.155

21,71%

16.335

32,76%

6.880
1.900
1.263
2.999
8.424
22.371

12,29%
3,39%
2,26%
5,36%
15,05%
39,95%

6.805
1.827
1.255
1.065
1.754
20.827

13,65%
3,66%
2,52%
2,14%
3,52%
41,75%

55.992

100%

49.868

100%

Movimentação da provisão para redução ao valor recuperável
Consolidado

(*)

30/06/2020

31/12/2019

Saldo no início do exercício
Constituição de provisão no exercício (*)

(22.620)
(4.053)

(17.953)
(4.667)

Saldo final

(26.673)

(22.620)

No semestre findo em 30 de Junho de 2019, o montante reconhecido no resultado de provisão para redução ao valor
recuperável de contas a receber de clientes foi de R$ 3.015.

O Grupo e suas controladas, para constituir a provisão para redução ao valor recuperável do
contas a receber, realizaram estudo individualizado da composição dos saldos da carteira de
clientes, observando se o risco de crédito de um ativo financeiro aumentou significativamente
desde o reconhecimento inicial. Isso inclui informações e análises quantitativas e qualitativas,
com base na experiência histórica e informações prospectivas sobre fatores macroeconômicos
que afetam a capacidade dos clientes de liquidarem os recebíveis, avaliação de crédito da
carteira de assinantes, idade do contas a receber, conjuntura econômica de cada região de
operação do Grupo.
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Em 30 de junho de 2020, o Grupo adequou a provisão para perda de valor recuperável do contas
a receber, reconhecendo uma provisão maior com base na análise do risco de crédito, que a
administração entende que foi aumentada devido a pandemia do novo coronavirus. Ainda que o
Grupo acredite que as premissas utilizadas são razoáveis, os resultados podem ser diferentes.

10

Outros créditos
Controladora

Adiantamentos (i)
Dividendos a receber
Outros

Circulante
Não-circulante

(i)

11

Consolidado

30/06/2020

31/12/2019

30/06/2020

31/12/2019

10.059
-

10.059
-

4.722
109

4.666
53

10.059

10.059

4.831

4.719

10.059

10.059

4.650
181

4.666
53

10.059

10.059

4.831

4.719

Adiantamentos realizados pelo Grupo para fornecedores de serviços diversos, aquisição de equipamentos e materiais,
adiantamentos de salário e férias à colaboradores, bem como adiantamentos de pagamentos a fornecedores de
transporte e alimentação.

Depósitos judiciais
Consolidado

Depósitos judiciais

30/06/2020

31/12/2019

9.788

9.402

9.788

9.402

Valores depositados judicialmente devido à ação de cobrança do Fundo de Universalização dos
Serviços de Telecomunicações (FUST) incidentes sobre as mensalidades de ponto principal e de
pontos adicionais pay-per-view. O Grupo está aguardando a cobrança formal por parte da
ANATEL, quando então o saldo será compensado com o passivo provisionado, conforme
explicado nas notas de nº 17 e 20.
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Composição do saldo

a.

Total

Cabo Telecom
Multiplay
Tecnet
A2 Agentes

Controladas diretas

Total

Cabo Telecom
Multiplay
Tecnet
A2 Agentes

Controladas diretas

215.873

121.186
36.674
14.218
43.795

121.186
36.674
14.218
43.795
215.873

31/12/2019

30/06/2020

Capital

6.003
(1.930)
4.390
4.192
12.655

4.872

Acumulado

26

30/06/2020

4.044

(434)
301
1.917
2.260

Trimestre

30/06/2019

4.857

2.131
(1.729)
1.850
2.605

Trimestre

Equivalência patrimonial

277.371

180.300
36.096
17.246
43.729

31/12/2019

2.131
(1.714)
1.850
2.605

Trimestre

30/06/2020

290.011

186.304
34.150
21.636
47.921

30/06/2020

Patrimônio líquido

10.651

378
1.237
4.671
4.365

Acumulado

12.640

6.004
(1.946)
4.390
4.192

Acumulado

30/06/2019

50.123

50.123
-

30/06/2020

Ágio

4.046

(434)
304
1.917
2.259

Trimestre

Lucro (prejuízo) do período

50.123

50.123
-

31/12/2019

10.662

378
1.248
4.671
4.365

Acumulado

Os investimentos em controladas, apresentados nas informações financeiras trimestrais individuais da controladora, é como segue:

Investimentos em controladas

12

289.986

186.286
34.150
21.634
47.917

30/06/2020

277.048

180.282
35.797
17.245
43.724

31/12/2019

99,99%
99,17%
99,99%
99,99%

31/12/2019

Investimento em

99,99%
100,00%
99,99%
99,99%

30/06/2020

Percentual de participação
acionária
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574

67.706

38.339

30 de junho de 2020

27

8.177
26.559
25.540
2.294
3.496
1.640

435
27.554
4.500
3.000
2.450
400

Capital social

Direta Comunicações Ltda
Conexão Serviços de Comunicação Multimidia Ltda.
Conexão Serviços de Valor Adicionado Ltda
Conexão Telecomunicações e Internet Ltda.
Mega SCM
Mega SVA

Controladas indireta

Patrimônio
líquido

17.186

511
7.601
7.894
(43)
470
753

Resultado do
período
99,99%
99,99%
99,99%
99,99%
99,99%
99,17%

Percentual de
participação

17.178

511
7.600
7.893
(43)
470
747

Resultado de
Equivalência
Patrimonial
30/06/2020

67.685

8.176
26.556
25.537
2.294
3.496
1.626

Investimento
em 30 de junho
de 2020

31.863

5.708
5.815
18.003
2.337
-

Investimento em
31/12/2019
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b.

Movimentação
A movimentação dos investimentos em controladas, apresentados nas informações financeiras
trimestrais individuais da controladora, é como segue:
30/06/2020

31/12/2019

Saldo inicial em
Investimentos
Ágio por expectativa de rentabilidade futura

277.048
50.123

268.767
50.123

Total investimentos:

327.171

318.890

283
12.655

(7.647)
15.928

289.986
50.123

277.048
50.123

340.109

327.171

Dividendos
Aumento devido à mudança na participação acionária
Equivalência patrimonial
Investimentos
Ágio por expectativa de rentabilidade futura
Saldo final em 30 de junho

13

Imobilizado
O ativo imobilizado do Grupo é submetido à análise de indicação de perda de seu valor
recuperável para assegurar que o valor contábil não supera o valor recuperável. Após a análise
de fontes de informações externas e internas, em 30 de junho de 2020 os ativos não
apresentaram qualquer indício de perda, desvalorização ou dano físico que pudesse
comprometer o fluxo de caixa futuro do Grupo. O Grupo possui ativos dados em garantias a
empréstimos no montante de R$ 18.205, sendo R$ 17.761 em Máquinas e Equipamentos, R$
275 em Rede de transmissão e R$ 169 em Sistemas de combate a incêndio. Vide nota 16.

Conciliação do valor contábil
Descrição
Terrenos
Edificações
Benfeitoria bens de terceiros
Postes
Amplificador de rede
Móveis e utensílios
Sistema de comunicações
Computadores e periféricos
Maquinas e equipamentos
Sistema de refrigerações
Sistema de combate a incêndio
Ferragens, ferramentas e
instrumentos
Rede de transmissão, equipamento
óptico
Equipamentos TV/internet/rádio
Cable, conversor, instalações
domiciliares
Veículos
Celular
Direito de uso
Total Imobilizado líquido

Taxa de
depreciação

Custo

Custo

Líquido em
30.06.2020

Líquido em
30.06.2020

4%
6%
4%
10%
10%
20%
20%
10%
10%
10%

972
858
4.862
2.221
150
3.300
419
6.838
7.551
780
596

(520)
(2.079)
(1.362)
(31)
(1.902)
(331)
(4.873)
(5.430)
(235)
(59)

972
338
2.783
859
119
1.398
88
1.965
2.121
545
537

840
360
2.469
849
67
1.263
94
1.515
1.558
520
558

20%

7.442

(5.955)

1.487

1.308

13%
20%

197.532
70.850

(90.026)
(40.093)

107.506
30.757

102.905
27.950

20%
20%
20%

343.656
3.743
77
7.553

(167.811)
(2.107)
(11)
(3.556)

175.845
1.636
66
3.997

145.742
1.378
52
4.963

659.400

(326.381)

333.019

294.391

28
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Movimentação do valor contábil
Descrição
Terrenos
Edificações
Benfeitoria bens de terceiros
Postes
Amplificador de rede
Móveis e utensílios
Sistema de comunicações
Computadores e periféricos
Maquinas e equipamentos
Sistema de refrigerações
Sistema de Combate a Incendio
Ferragens, ferramentas e
instrumentos
Rede de transmissão, equipamento
óptico
Equipamentos TV/internet/rádio
Cable, conversor, instalações
domiciliares
Veículos
Celular

Aquisições (i)

Adições

Baixas

Depreciação

Valor em
30/06/2020

840
360
2.469
849
67
1.263
94
1.515
1.558
520
558

54
150
5
159
824
28
-

132
462
54
99
562
154
31
-

-

(22)
(148)
(44)
(2)
(114)
(11)
(271)
(415)
(34)
(21)

972
338
2.783
859
119
1.398
88
1.965
2.121
545
537

1.308

279

78

-

(178)

1.487

102.905
27.950

2.256
947

12.279
4.785

(12)

(9.934)
(2.913)

107.506
30.757

145.742
1.378
52

11.800
470
-

41.087
231
20

(120)
-

(22.784)
(323)
(6)

175.845
1.636
66

Total
Direito de uso

289.428
4.963

16.972
-

59.974
441

(132)
-

(37.220)
(1.407)

329.022
3.997

Total imobilizado líquido

294.391

16.972

60.415

(132)

(38.627)

333.019

Valor em
31/12/2018

Adoção inicial
IFRS 16

Aquisições

Baixas

Depreciação

Valor em
31/12/2019

664
296
1.844
800
67
917
92
1.607
2.428
397
183

-

176
101
1.248
134
6
703
11
429
316
181
412

(400)
(179)
(26)
(21)

(37)
(223)
(85)
(6)
(178)
(9)
(521)
(1.160)
(58)
(37)

840
360
2.469
849
67
1.263
94
1.515
1.558
520
558

1.232

-

365

-

(268)

1.308

Descrição
Terrenos
Edificações
Benfeitoria bens de terceiros
Postes
Amplificador de rede
Móveis e utensílios
Sistema de comunicações
Computadores e periféricos
Maquinas e equipamentos
Sistema de refrigerações
Sistema de combate a incêndio
Ferragens, ferramentas e
instrumentos
Rede de transmissão, equipamento
óptico
Equipamentos TV/internet/rádio
Cable, conversor, instalações
domiciliares
Veículos
Celular

78.498
23.917

-

36.176
8.191

(107)
-

(12.091)
(3.729)

102.905
27.950

111.276
1.191
21

-

68.782
526
48

(12)
(50)

(34.316)
(339)
(6)

145.742
1.378
51

Total

225.430

-

117.805

(795)

(53.062)

289.428

-

4.458

2.705

-

(2.200)

4.963

225.430

4.458

120.510

(795)

(55.262)

294.391

Direito de uso
Total imobilizado líquido
(i)

Valor em
31/12/2019

Refere-se aos valores adquiridos pela aquisição das empresas Agily Telecomunicações Ltda. e Grupo Mega, nos montantes de R$ 13.000 e R$ 3.972,
respectivamente.
Aquisição de ativos Agily
Em 02 de janeiro de 2020, a controlada Tecnet adquiridiu os ativos da Agily Telecomunicações Ltda., que oferecem serviços de prestação de serviços
de comunicação multimídia - SCM, provedor de acesso às redes de telecomunicações.
A operação permitirá à subsidiária A2 Agentes, que oferece serviços de comunicação multimídia e provedor de acesso às redes de telecomunicação,
ampliar e maximizar a comercialização de serviços prestados, possibilitando a expansão do portfólio de serviços, gerando valor agregado para a
carteira de clientes da Companhia.
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O valor total da aquisição dos ativos da Agily Telecomunicações foi de R$ 20.080, sendo pago a primeira parcela no dia 02 de março de 2020, no
montante de R$ 6.325, no dia 04 de maio de 2020 foi pago um montante de R$ 6.331 e as demais serão pagas em 10 parcelas, com vencimentos
semestrais até janeiro de 2025. O valores referem-se a um montante de R$ 13.000 de ativos imobilizados e R$ 7.080 de carteira de clientes, vide nota
14.
Em 30 de junho de 2020, o saldo a pagar atualizado referente a aquisição dos ativos da Agily Telecomunicações é de R$ 7.545 mil, dos quais R$ 7.443
de principal e R$ 102 de juros acumulados, durante o período de seis meses findos em 30 de junho de 2020 o total de juros incorrido foi de R$ 123.

14
a.

Intangível
Movimentação do valor contábil (Controladora)
Controladora
Descrição

Taxa anual de
amortização

Valor em
31/12/2019

Amortização

Valor em
30/06/2020

25%

3.812

(579)

3.233

3.812

(579)

3.233

Carteira de clientes (iii)
Total

Controladora
Descrição

Taxa anual de
amortização

Valor em
31/12/2018

Amortização

Valor em
31/12/2019

25%

4.794

(982)

3.812

4.794

(982)

3.812

Carteira de clientes (iii)
Total

b.

Movimentação do valor contábil (Consolidado)
Consolidado

Descrição
Software (i)
Marcas e patentes
Carteira de clientes (ii)
Ágio na aquisição de
investimentos (iii)

Taxa anual de
amortização

Valor em
31/12/2019

Aquisição

Adições

Amortização

Valor em
30/06/2020

20%

5.602
40
21.489

10.597

384
-

(881)
(3.316)

5.105
40
28.770

263.067

9.748

-

-

272.815

290.198

20.345

384

(4.197)

306.730

20% a 25%

Total

Consolidado
Descrição
Software (i)
Marcas e patentes
Carteira de clientes (ii)
Ágio na aquisição de investimentos (iii)

Taxa anual de
amortização

Valor em
31/12/2018

Adições

Amortização

Valor em
31/12/2019

20%

7.003
33
40.047
263.067

858
7
1
-

(2.259)
(18.559)
-

5.602
40
21.489
263.067

310.150

866

(20. 818)

290.198

20% a 25%

Total
(i)

São os códigos de computadores necessários para o correto funcionamento dos equipamentos que controlam e gerenciam os serviços de voz, dados e
vídeo da controlada indireta Cabo Serviços de Telecomunicações Ltda. Assim como os sistemas ERP e CRM.

(ii)

A aquisição da carteira de clientes da empresa BVCi, pela controlada indireta Alegra Telecomunicações do Brasil Ltda. foi efetivada no dia 1º de julho
de 2018.
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Carteira de clientes na aquisição das controladas diretas Cabo Serviços de Telecomunicações Ltda, da Videomar Rede Nordeste S.A e Tecnet Provedor
de Acesso as Redes de Comunicação Ltda. e das controladas indiretas Direta Comunicações Ltda, Direta Central de Alarmes e Comercio Ltda, Direta
Processamentos de Dados Ltda, Alegra Telecomunicações do Brasil Ltda, Conexão Serviços de Comunicação Multimidia Ltda, Conexão Serviços de
Valor Adicionado Ltda, Conexão Telecomunicações e Internet Ltda e Grupo Mega. Em 2019 foi realizado a amortização da totalidade da carteira de
clientes oriundas da incorporação da Alaof 1 e 2, motivo que gerou uma diminuição no montante de amortização registrada no período de seis meses
findo em 30 de junho de 2020.
(iii)

Ágio na aquisição das empresas Tecnet Provedor de Acesso as Redes de Comunicação Ltda pela Triple Play Brasil Participações S/A e nas aquisições
das empresas Direta Comunicações Ltda, Direta Central de Alarmes e Comercio Ltda, Direta Processamentos de Dados Ltda, Alegra
Telecomunicações do Brasil Ltda, Conexão Serviços de Comunicação Multimidia Ltda, Conexão Serviços de Valor Adicionado Ltda e Conexão
Telecomunicações, Internet Ltda pela empresa A2 Agentes Autorizados Ltda e Grupo Mega.

c.

Análise de recuperabilidade de ativos tangíveis e intangíveis

(i)

Tangíveis e intangíveis com vida útil definida
A Administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos tangíveis e intangíveis
com vida útil definida com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias
econômicas, operacionais ou tecnológicas que possam indicar deterioração ou perda de seu
valor recuperável.

(ii)

Ágio pago por expectativa de rentabilidade futura
O saldo de ágio apurado nas aquisições de participações societárias encontra-se fundamentado
na expectativa de rentabilidade futura das operações adquiridas e soma R$ 272.815 em 30 de
junho de 2020.
Tecnet Pro. De Acessos a redes de Com. Ltda.
Cabo Serviços de Telecomunicações Ltda
Videomar Rede Nordeste S/A
A2 Agentes Autorizados Ltda

50.123
145.307
18.110
59.275

Ágio

272.815

As empresas testam anualmente o valor recuperável dos seus ativos intangíveis de vida útil
indefinida, que se constitui principalmente de marcas e patentes e ágio por expectativa de
resultados futuros, advindos de processos de combinação de negócios, utilizando o conceito do
valor em uso, através de modelos de fluxo de caixa descontado.
O ágio apurado na aquisição do investimento é testado anualmente em relação ao seu valor de
recuperação, no nível da unidade geradora de caixa.

(iii)

Principais premissas utilizadas nos testes de perda do valor recuperável de ativos
tangíveis e intangíveis
Para fins de teste de perda por redução ao valor recuperável de ativos tangíveis e intangíveis, o
Grupo e suas controladas consideraram quatro unidades geradoras de caixa, sendo elas as
controladas Cabo Serviços de Telecomunicações Ltda, Videomar Rede Nordeste S.A, Tecnet
Prov. de acessos as Redes de Com. Ltda. e A2 Agentes Autorizados Ltda.
As controladas realizaram teste de valor recuperável dos ativos tangíveis e intangíveis em 31 de
dezembro de 2019, por meio de cálculo baseado no valor em uso a partir de projeções de caixa
provenientes de orçamentos financeiros aprovados pela alta administração.
Os fluxos de caixa futuros foram descontados com base na taxa representativa do custo de
capital. De forma consistente com as técnicas de avaliação econômica, a avaliação do valor em
uso é efetuada para um período de 05 (cinco) anos, e a partir de então, considerando-se a
perpetuidade das premissas tendo em vista a capacidade de continuidade dos negócios por
tempo indeterminado.
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Para desconto dos fluxos de caixa futuros utilizou-se a taxa real de 10,91% a.a. para as
controladas Cabo Serviços de Telecomunicações Ltda., Videomar Rede Nordeste S.A., Tecnet
Prov. de acessos as Redes de Com. Ltda. e A2 Agentes Autorizados Ltda..
A estimativa do valor em uso utilizou as seguintes premissas:

Receita
Cabo Serviços de Telecomunicações Ltda.
O volume e o preço de venda foram projetados em base real (com inflação) com base nas
estimativas do Grupo e resultam em crescimento composto agregado (CAGR) de 4,32% a.a. no
exercício de 2019 (3,75% a.a. em 2018).
Videomar Rede Nordeste S.A.
O volume e o preço de venda foram projetados em base real (com inflação) com base nas
estimativas do Grupo e resultam em crescimento composto agregado (CAGR) de 5,77 % a.a. no
exercício de 2019 (3,75% a.a. em 2018).
Tecnet Prov. De acessos as Redes de Com. Ltda.
O volume e o preço de venda foram projetados em base real (com inflação) com base nas
estimativas do Grupo e resultam em crescimento composto agregado (CAGR) de 13,09% a.a. no
exercício de 2019.
A2 Agentes Autorizados Ltda.
O volume e o preço de venda foram projetados em base real (com inflação) com base nas
estimativas do Grupo e resultam em crescimento composto agregado (CAGR) de 5,61% a.a. e
15,79% a.a no exercício de 2019, considerando suas controladas Direta Comunicações Ltda e
Conexão Telecomunicações e Internet Ltda., respectivamente.

Custo
O custo foi projetado com base nas estimativas do Grupo, após a projeção das vendas.

Despesas
As despesas variáveis de vendas foram projetadas com base nos percentuais históricos sobre a
receita operacional bruta.
As despesas administrativas e gerais de vendas foram embasadas nos gastos orçados e
aprovados pela alta administração.

Lucro Líquido e Geração de Caixa Livre
Cabo Serviços de Telecomunicações Ltda.
O Lucro Líquido resultante da aplicação das premissas acima cresce com uma taxa de
crescimento composta (CAGR) de 80% a.a. entre o período de 2020 a 2024.
A Geração de Caixa Livre é então calculada usando-se projeções de investimentos e variações
de capital de giro. Para a perpetuidade a taxa de crescimento utilizada foi considerado a
inflação de 3,5% a.a.
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Videomar Rede Nordeste S.A.
O Lucro Líquido resultante da aplicação das premissas acima cresce com uma taxa composta
(CAGR) de 27,5% a.a. entre o período de 2020 a 2024.
A Geração de Caixa Livre é então calculada usando-se projeções de investimentos e variações
de capital de giro. Para a perpetuidade a taxa de crescimento utilizada foi considerado a
inflação de 3,5% a.a.
Tecnet Prov. De acessos as Redes de Com. Ltda.
O Lucro Líquido resultante da aplicação das premissas acima cresce com uma taxa composta
(CAGR) de 0,6% a.a. entre o período de 2020 a 2024.
A Geração de Caixa Livre é então calculada usando-se projeções de investimentos e variações
de capital de giro. Para a perpetuidade a taxa de crescimento utilizada foi considerado a
inflação de 3,5% a.a.
A2 Agentes Autorizados Ltda.
O Lucro Líquido resultante da aplicação das premissas acima em suas controladas, cresce com
uma taxa composta (CAGR) de 0,2% a.a. entre o período de 2020 a 2024.
A Geração de Caixa Livre é então calculada usando-se projeções de investimentos e variações
de capital de giro. Para a perpetuidade a taxa de crescimento utilizada foi considerado a
inflação de 3,5% a.a.

15

Fornecedores e outras contas a pagar

Fornecedores
Fornecedores de sinais
Fornecedores nacionais (i)
Fornecedores estrangeiros
Fornecedores de serviços

Outras contas a pagar
Contas a pagar programadoras
Energia, água e telefones
Outras

Circulante
Não circulante

(i)

30/06/2020

31/12/2019

5
32.755
4.364
-

5
20.910
7.532
1.958

37.124

30.405

4.392
121
2.011

3.387
216
1.070

6.524

4.673

43.648

35.078

40.255
3.393

35.078
-

43.648

35.078

Do montante total, R$7.545 corresponde ao saldo devedor referente a aquisição dos ativos da Agily Telecomunicação
que ocorreu em 02 de fevereiro de 2020. Esse valor será pago em dez parcelas, com vencimentos semestrais até
janeiro de 2025, conforme descrito na nota 13.
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Empréstimos, financiamentos e arrendamentos

(i)

Composição do saldo
As informações sobre os termos contratuais dos empréstimos e financiamentos, que são
mensurados pelo custo amortizado, são descritas a seguir.
Consolidado
Instituição financeira

Vencimentos

Taxa de juros ao ano

Modalidade

30/06/2020

31/12/2019

IFC International
Banco do Nordeste do Brasil
Banco Itaú - CCB
BNDES
Caixa Econômica Federal
IDB - InterAmerican
Development Bank (a)
SG Equipment Finance
(-) Custos com financiamentos

abr/26
dez/22
mai/25
dez/22
ago/20

CDI + 3,75%a.a
9,43% a.a.
CDI + 4%
11,18%a.a
4,99% a.a

Investimentos e aquisições
Inversões fixas
Capital de giro
Inversões fixas
Capital de giro

121.736
4.108
64.683
34
83

122.324
4.380
62.297
51
236

abr/26
out/20

CDI+3,75 a.a
8,60%

Investimentos e aquisições

65.861
565
(10.868)

40.410
2.379
(11.590)

246.202
4.316

220.487
5.094

4.316

5.094

Total

250.518

225.581

Circulante
Não circulante

25.816
224.702

19.091
206.490

250.518

225.581

Empréstimos e financiamentos
Passivo de arrendamento

5,85 - 24,5% a.a

Arrendamentos mercantil

(a)

O Grupo assinou um financiamento com a IDB - Inter-American Development Bank no valor de R$ 120.000 em 2019 onde recebeu um valor total de
R$ 40.000 no mesmo exercício. Em 20 de abril de 2020 foi realizado uma nova liberação de R$ 25.000 desse recurso. Os termos do contrato foram os
seguintes: taxa de juros CDI + 3,75% ao ano, com carência de 2 anos e amortização em 5 anos após o período de carência, encerrando em abril de
2026. As garantias concedidas estão descritas no item Garantias desta mesma nota.
Os empréstimos e financiamentos de curto e longo prazo apresentam a seguinte maturidade:
Ano
2020
2021
2022
2023
2024
Após 2024

(-) Custo de financiamentos

34
581

30/06/2020

31/12/2019

13.504
27.680
47.252
54.086
52.860
66.004

18.776
24.985
42.179
54.231
52.860
44.140

261.386

237.171

(10.868)

(11.590)

250.518

225.581

582

(ii)

722
722

220.487
5.094
225.581

Total emprestimos e financiamentos
Passivo de arrendamento

Total

722

232.077
(11.590)

Total
(-) Custos de financiamentos

-

Apropriação

4.380
62.297
235
122.325
51
2.379
40.410

Saldo em 2019

Banco do Nordeste do Brasil
Banco Itaú – CCB
Caixa Econômica Federal
IFC International
BNDES
SG Equipment Finance
IDB – Inter American Development Bank

Movimentação (Consolidado)

35

25.441

25.000
441

25.000
-

25.000

Principal

Adições

8.944

8.703
241

8.703
-

93
2.386
3
4.495
56
1.670

Juros

(3.561)

(2.345)
(1.216)

(2.345)
-

(365)
(149)
(17)
(1.814)
-

Principal

Pagamento

(6.609)

(6.365)
(244)

(6.365)
-

(6)
(5.084)
(56)
(1.219)

Juros

250.518

246.202
4.316

257.070
(10.868)

4.108
64.683
83
121.736
34
565
65.861

Saldo
30/06/2020
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Total empréstimos,
financiamentos e arrendamentos
128.847
(5.344)

2.705

-

Total arrendamentos

(8.049)
2.705

128.847
-

Total emprestimos e
financiamentos
Passivo de arrendamento

(8.049)

-

133.252
(4.405)

-

5.840
114
28
444
122.746
109
3.971

Adições

Total
(-) Custos de financiamentos

Banco do Nordeste do Brasil
Banco Itaú – CCB
Banco do Brasil
Caixa Econômica Federal
IFC International
BNDES
SG Equipment Finance
IDB – Inter American Development
Bank

Saldo em
2018

864

-

864
-

864

-

-

Apropriação

36

4.458

4.458

4.458

-

-

-

Adoção do
IFRS 16

98.056

-

98.056
-

98.056
-

40.000

58.000
56
-

Liberações

Adições

18.735

554

18.181
554

18.181
-

480

4.297
13.404
-

Juros

(5.586)

(2.069)

(3.517)
(2.069)

(3.517)
-

-

(1.460)
(114)
(28)
(209)
(114)
(1.592)

Principal

Pagamentos

(14.449)

(554)

(13.895)
(554)

(13.895)
-

(70)

(13.825)
-

Juros

225.581

5.094

220.487
5.094

232.077
(11.590)

40.410

4.380
62.297
235
122.325
51
2.379

Saldo em
2019
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(iii)

Garantias
Os empréstimos e financiamentos estão garantidos por:
Instituição financeira

Contrato

Banco do Nordeste do Brasil Contrato 183.2015.1357.7040

Banco Itaú

Contrato 24501829

IFC - Corporação Financeira
Internacional e IDB – Inter
Contrato 37968
American Development
Bank

(iv)

Garantias

•

Fiança bancária com garantia dos direitos creditórios da Cabo, referente aos
recebíveis efetuados em cartão de crédito ou débito, processados pelo banco Itaú,
no valor proporcional ao saldo devedor do financiamento. (Nota 9)

Aplicação financeira vinculada (Nota 8)
Penhor do 100% das ações de sua investida Videomar (Multiplay) e penhor do 100%
das cotas das investidas Cabo Serviços, Direta Central de Alarmes e Comercio Ltda,
Direta Comunicações Ltda, Direta Processamento de Dados Ltda, Alegra
Telecomunicações do Brasil Ltda, Conexão Serviços de Comunicação Multimidia
Ltda., Conexão Serviços de Valor Adicionado Ltda, Conexão Telecomunicações e
Internet Ltda.

•
•
•

Cessão de direitos creditórios (Nota 9)
Hipoteca sobre o imóvel da Cabo Serviços por um valor de R$ 4.600.
Penhor de bens e Equipamentos das investidas Cabo, Videomar (Multiplay) e
Tecnet pelo valor de R$ 18.205.

Covenants
O Grupo detém empréstimos bancários no montante de R$ 250.518 em 30 de junho de 2020
(R$ 225.581 em 2019).
De acordo com os termos do contrato com o Banco do Nordeste do Brasil, o empréstimo será
pago em 60 parcelas nos próximos 5 anos. Contudo, o contrato contém uma cláusula
contratual restritiva (covenant) onde estabelece que se o Grupo não pagar pontualmente
quaisquer das prestações previstas neste instrumento, ou se não dispuser de saldo suficiente,
nas datas dos seus respectivos vencimentos, para que o financiador promova os lançamentos
bancários destinados às suas respectivas liquidações, devido esta ter sido a forma de
pagamento escolhida pelo financiado, o empréstimo se torna imediatamente vencido.
Devido a pandemia do novo coronavirus, o Banco do Nordeste do Brasil, suspendeu a
cobrança de pagamentos de principal e juros em abril de 2020, retornando a cobrança em
janeiro de 2021, sem alteração da vigência contratual.
Os empréstimos com as instituições IFC International e IDB – Inter American Development
Bank serão pagos em 10 parcelas findando em abril de 2026 e possui covenants a nível do
grupo incluindo Triple Play e A2 Agentes Autorizados, onde ficou estabelecido que se
qualquer um dos tomadores, a qualquer momento pagar á IFC e ao IDB uma quantia inferior
ao montante então devido, a IFC e IDB poderão aplicar e executar as garantias estabelecidas.
Este financiamento possui covenants relacionados ao cumprimento de indicadores financeiros,
sendo eles a relação entre dívida bancária/EBITDA que não deverá ser superior a 2,5, e o
índice de cobertura do serviço da dívida que deverá ser maior do que 1,2.
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Obrigações tributárias
Consolidado

FUST a pagar (a)
ICMS a recolher
COFINS a recolher (b)
Imposto de renda e contribuição social a pagar
Outros
Total

30/06/2020

31/12/2019

9.808
5.494
2.237
3.302
2.973

9.291
5.163
960
2.142
2.503

23.814

20.059

(a)

Valores referentes ao recolhimento em juízo do imposto Fundo de Universalização dos Serviços de
Telecomunicações (FUST), uma vez que a controlada Videomar Rede Nordeste S.A. questiona a incidência dessa
tributação sobre as receitas de mensalidade. Por determinação da justiça, o Grupo vem fazendo o recolhimento
desses impostos através de depósitos judiciais.

(b)

O Grupo aderiu a Medida provisória nº 927/2020, que possibilita a suspensão e parcelamento, sem multas e
encargos, do recolhimento do PIS e COFINS dos meses de março, abril e maio de 2020.

18

Passivo fiscal diferido
Consolidado
30/062020

31/12/2019

Passivo fiscal diferido - Não circulante

13.211

11.098

Total

13.211

11.098

A reconciliação das bases de cálculo do passivo fiscal diferido está demonstrada na Nota 25.

19

Provisões e obrigações trabalhistas
Controladora

Salários e ordenados a pagar
INSS a recolher (i)
FGTS a recolher (i)
Provisão para férias e encargos
Provisão para 13 salário e encargos
Bonus a pagar
Outras obrigações trabalhistas

(i)

Consolidado

30/06/2020

31/12/2019

30/06/2020

31/12/2019

3.012
45

1.244
-

3.391
3.762
1.109
5.303
2.248
4.538
39

1.441
1.374
374
4.705
3.171
189

3.057

1.244

20.390

11.254

O Grupo aderiu as Medida provisória nº 927/2020 e a Portaria 139/2020, que possibilita a suspensão e
parcelamento, sem multas e encargos, do recolhimento do FGTS e INSS respectivamente, dos meses de março,
abril, maio e junho de 2020.
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Provisões para contingências

(i)

Composição do saldo
Consolidado

Provisão para ações cíveis - ECAD
Provisão para ações cíveis - demais causas
Provisão para ações tributárias - FUST ANATEL
Provisão para ações tributárias - demais causas
Provisão para ações trabalhistas
Total

(ii)

30/06/2020

31/12/2019

9.212
711
484
109
235

8.955
508
484
109
1

10.751

10.057

Movimentação das provisões para contingências
Consolidado

Descrição
Provisão para ações cíveis - ECAD
Provisão para ações cíveis - demais causas
Provisão para ações tributárias - FUST ANATEL
Provisão para ações tributárias - demais causas
Provisão para ações trabalhistas
Total

Valor em
31/12/2019

Adições

Valor em
30/06/2020

8.955
508
484
109
1

257
203
234

9.212
711
484
109
235

10.057

694

10.751

A controlada Videomar Rede Nordeste S.A. é parte (polo passivo) em ações judiciais e
processos administrativos perante alguns tribunais e órgãos governamentais, decorrentes do
curso normal das operações, envolvendo questões cíveis, tributárias e trabalhistas, conforme
descritos a seguir:

Provisão para ações cíveis – ECAD
Trata-se de uma representação proposta pela Associação Brasileira de Televisão por
Assinatura - ABTA em desfavor do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD
e suas associações pela prática de conduta anticompetitiva, consistente na fixação conjunta dos
valores referentes aos direitos de execução pública de obras musicais, lítero-músicas e
fonogramas e na criação de barreiras à entrada para impedir ou dificultar a constituição de
novas associações.
A Videomar Rede Nordeste S.A. está discutindo judicialmente o montante dos valores
exigidos pelo ECAD - Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, órgão que atua como
representante legal de artistas e autores na cobrança e distribuição de pagamentos de royalties
a eles devidos pela divulgação pública de composições musicais no Brasil. A Administração
do Grupo, apoiada na opinião de seus assessores jurídicos, julgou que os valores
contabilizados são suficientes para fazer face às prováveis perdas sobre tal questão.
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Provisão para ações cíveis - demais causas
Referem-se a ações movidas por clientes requerendo indenizações por danos morais. O Grupo,
com base na avaliação de seus assessores jurídicos, julgou suficiente os valores provisionados
para fazer face às prováveis perdas sobre tais questões.

Provisão para ações tributárias - FUST ANATEL
A Controlada Videormar Rede Nordeste S.A. questiona, em via administrativa, a cobrança do
Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações - FUST pela Agência Nacional
de Telecomunicações - ANATEL, sobre suas receitas provenientes de serviços de internet
banda larga.
Adicionalmente, sobre as receitas provenientes para as demais bases de incidência
(mensalidades referentes ao ponto principal, mensalidades de pontos adicionais pay-per-view),
a partir de abril de 2012, o Grupo passou a depositar judicialmente o FUST, conforme
explicado na nota de nº 11. A Administração do Grupo julgou suficiente os valores
provisionados para fazer face às prováveis perdas sobre tais questões.

Provisão para ações trabalhistas
Refere-se a ações movidas por ex-funcionários requerendo direitos trabalhistas de períodos
trabalhados. A Administração do Grupo julga que os valores contabilizados são suficientes
para fazer face às prováveis perdas sobre tais questões.

Provisões trabalhistas, cíveis e tributárias com possíveis chances de perda
O Grupo discute outras ações para as quais a estimativa dos assessores jurídicos e da
administração é de perdas possíveis, para as quais não foram constituído provisão, por não
requerimento do CPC 25/IAS 37 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes.
Para essas ações são considerados embasamento jurídico que fundamente os procedimentos
adotados para a defesa.
Consolidado
Perda possível
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30/06/2020

31/12/2019

Provisão para ações cíveis - ECAD
Provisão para ações tributárias - FUST
Provisão para ações cíveis - demais causas
Provisão para ações tributárias - demais causas
Provisão para ações trabalhistas

4.000
1.803
2.078
136

8.712
115
998
74

Total

8.017

9.899

Outras obrigações
Consolidado

Consultoria a pagar (i)
Adiantamentos de assinantes
Outras contas a pagar
Total

40
587

30/06/2020

31/12/2019

865
725

9.500
1.037
1.140

1.590

11.819

Triple Play Brasil Participações S.A.
Informações financeiras trimestrais Controladora
e Consolidado em 30 de junho de 2020

Consolidado

(i)
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30/06/2020

31/12/2019

Circulante
Não circulante

1.374
216

11.722
97

Total

1.590

11.819

Em 01 de novembro de 2018, a controlada A2 Agentes adiquiriu o controle do Grupo Conexão, um cluster
localizado em Mococa-SP. Para essa transação foi contratado uma consultoria operacional especialista no segmento
e na região na qual a empresa se encontra. Os serviços de consultorias foram contratados para auxílio no processo
de construção de novas redes de transmissão, análise de viabilidade de áreas de expansão na região,
relacionamentos com fornecedores e clientes.

Obrigação com aquisição de controlada
Consolidado

Controladora
30/06/2020

31/12/2019

30/06/2020

31/12/2019

Contas a pagar - escrow (a)
Contraprestação contingente (c)
Sellers note (b)

944
16.730

839
16.532

45.244
944
53.427

36.538
839
45.726

Total

17.674

17.371

99.615

83.103

Circulante
Não circulante

17.674

17.371

55.645
43.970

40.192
42.911

Total

17.674

17.371

99.615

83.103

(a)

Refere-se à obrigações e garantias com os investidores, referente a aquisição da Cabo, Bahia Participações e Natal
Participações, a serem amortizadas pelo prazo de prescrição das contingências e garantias das operações. O recurso
financeiro para garantir a liquidez dessa obrigação está mantido em aplicações financeiras vinculadas (nota Nº 8).

(b)

Contas a pagar pela aquisição das empresas Direta Comunicações, Direta Central, Direta Processamento, Alegra,
Conexão SCM, Conexão SVA, Conexão Processamento e Grupo Mega.
Controladora Triple Play: Contas a pagar pela aquisição da empresa Tecnet.
As contas a pagar pelas aquisições das controladas (sellers note) apresentam a seguinte maturidade:

(c)

Ano

30/06/2020

31/12/2019

2020
2021
2022
2023

3.225
17.564
11.088
21.550

7.736
9.611
13.463
14.916

53.427

45.726

Nas aquisições da Tecnet e Conexão, foi acordado com os vendedores o pagamento de um valor adicional caso a
Companhia atingisse condições específicas. O saldo devedor será pago em duas parcelas, em outubro de 2021 e
2023.
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23

Patrimônio Líquido

a.

Capital social e reservas de capital

(i)

Ações ordinárias
Conforme ata da Assembléia Geral Extraordinária realizada em 29 de junho de 2020, os sócios
aprovaram o aumento de capital no montante de R$ 70.556, com a emissão de 75.080.377
novas ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, sendo:

x

5.080.377 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão de
R $ 0,1094997477 por ação, as quais serão integralizadas no ato pelo novo acionista, Sr.
Gilbert Victor Minionis Delia, por meio da conferência de 34.979.330 ações ordinárias,
nominativas e sem valor nominal, totalmente integralizada, de titularidade da mesma,
representando 0,83% do capital social da Videomar Rede Nordeste SA.

x

70.000.000 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, ao preço de R $ 1,00 (um real)
por ação, que serão integralizadas em até 45 dias.
Após as alterações acima, o capital social da Triple Play consistirá na seguinte composição:
Ações ordinárias
Em milhares de ações

30/06/2020

31/12/2019

Em 1° de janeiro

290.292

290.292

Emitidas em 30 de junho – Capital Subcristo
(-) Capital a integralizar

70.556
(70.000)

-

Emitidas em 30 de junho - totalmente integralizadas

290.848

290.292

As ações ordinárias têm os mesmos direitos com relação aos ativos líquidos residuais do
Grupo.
A ALAOF Brasil Mídia Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia é o
controlador do Grupo e detém 98,28% de suas ações, e o Sr. Gilbert Victor Minionis Delia,
como acionista minoritário, detém 1,72% de suas ações.
Os detentores de ações ordinárias têm o direito de receber dividendos, conforme definido no
estatuto do Grupo. As ações ordinárias conferem aos titulares o direito a um voto por ação nas
decisões do Grupo.

b.

Reserva de capital
Stock Option

a.

Descrição dos planos
O plano de opção de compra de ações e outras avenças foi celebrado entre ALAOF Brasil
Mídia Holdings - Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia (o “Fundo”) e
Triple Play Brasil Participações. Através do contrato firmado, o Fundo outorga em favor de
cada participante opções para a compra e aquisição pelo participante de um certo número de
ações da Triple Play Brasil Participações S.A., detidas pelo Fundo.
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b.

Características dos planos
Plano A

Triple Play

Data da Outorga
Quantidade de opções Outorgadas
Período de Carência para o Exercício (Vesting)
Preço de Exercício Inicial
Beneficiários (colaboradores)

29/09/2017
4.374.917
(e)
1,00
10

Plano B

Triple Play

Data da Outorga
Quantidade de opções Outorgadas
Período de Carência para o Exercício (Vesting)
Preço de Exercício Inicial
Beneficiários (colaboradores)

29/09/2017
4.374.917
(e)
1,00
10

Plano C

Triple Play

Data da Outorga
Quantidade de opções Outorgadas
Período de Carência para o Exercício (Vesting)
Preço de Exercício Inicial
Beneficiários (colaboradores)

29/09/2017
4.374.917
(e)
1,00
10

Plano D

Triple Play

Data da Outorga
Quantidade de opções Outorgadas
Período de Carência para o Exercício (Vesting)
Preço de Exercício Inicial
Beneficiários (colaboradores)

29/09/2017
2.758.040
(e)
1,00
2

Plano E

Triple Play

Data da Outorga
Quantidade de opções Outorgadas
Período de Carência para o Exercício (Vesting)
Preço de Exercício Inicial
Beneficiários (colaboradores)

29/09/2017
2.758.040
(e)
1,00
2

Plano F

Triple Play

Data da Outorga
Quantidade de opções Outorgadas
Período de Carência para o Exercício (Vesting)
Preço de Exercício Inicial
Beneficiários (colaboradores)

29/09/2017
2.758.040
(e)
1,00
2

Com relação aos preços de exercício:
x

Plano A: o valor de R$1,00 (um real), corrigido pela variação do Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo, medido mensalmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(“IPCA/IBGE”), apurado pro rata dia entre 6 de março de 2015 e a data do exercício das
Opções pelo Participante.
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x

Plano B: o valor de R$1,00 (um real), corrigido pela variação do IPCA/IBGE, apurado pro
rata dia entre 6 de março de 2015 e a data do exercício das Opções pelo Participante, acrescida
de 7% (sete por cento) ao ano.

x

Plano C: o valor de R$1,00 (um real), corrigido pela variação do IPCA/IBGE, apurado pro
rata dia entre 6 de março de 2015 e a data do exercício das Opções pelo Participante, acrescida
de 12% (doze por cento) ao ano.

x

Plano D: o valor de R$1,00 (um real), corrigido pela variação cambial, apurada conforme a
média das taxas de câmbio (i.e., de compra e venda) de dólares norte-americanos em moeda
corrente nacional publicadas pelo Banco Central do Brasil (“Taxa Média”), pro rata dia entre 6
de março de 2015 e a data do exercício das Opções pelo Participante.

x

Plano E: O valor de R$1,00 (um real), corrigido pela variação cambial, apurada conforme a
Taxa Média, pro rata dia entre 6 de março de 2015 e a data do exercício das Opções pelo
Participante, acrescida de 7% (sete por cento) ao ano.

x

Plano F: O valor de R$1,00 (um real), corrigido pela variação cambial, apurada conforme a
Taxa Média, pro rata dia entre 6 de março de 2015 e a data do exercício das Opções pelo
Participante, acrescida de 12% (doze por cento) ao ano.
O valor de mercado de cada opção de ação é estimado na data da outorga, usando o modelo
“Black-Scholes” de precificação de ações, o qual usa as seguintes premissas básicas: o preço
na outorga, o preço de exercício, o prazo de carência, a volatilidade do preço das ações, o
percentual de dividendos distribuídos e a taxa livre de risco.

c.

Condições de exercício
Somente poderão ser exercidas se as seguintes condições forem atendidas, de forma
cumulativa:

x

Obtenção da anuência prévia da ANATEL para o exercício da respectiva opção adiquirida pela
participante, caso assim exigido pela regulamentação em vigor;

x

Adesão, pelo participante, ao Acordo de acionistas do Grupo, na qualidade de acionista
minoritário.
Uma vez atingidas as condições para aquisição do direito e as condições de exercício de uma
Opção, a referida Opção poderá ser exercida pelo participante a qualquer momento. Até 30 de
junho de 2020 nenhum opção foi exercida.

d.

Decadência de exercício
O direito de exercício das Opções pela Participante decai, com relação às Opções Exercíveis,
caso haja uma Alteração de Controle e referidas opções não sejam exercidas dentro do prazo
de 90 (noventa) dias contados da data em que se verificar o cumprimento das condições de
exercício.
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e.

Prazo de carência
Percentual de Opções que adquirem direito condicionado de exercício
Prazos de carência
das opções

Opções A

Opções B

Opções C

Opções D

Opções E

Opções F

40%
20%
20%
20%

40%
20%
20%
20%

40%
20%
20%
20%

40%
20%
20%
20%

40%
20%
20%
20%

40%
20%
20%
20%

Imediato
31/12/2017
31/12/2018
31/12/2019

f.

Principais premissas
Plano A
Data de outorga

29/09/2017

Rendimento dos dividendos (%)
Volatilidade esperada (%)*
Taxa de juros de risco livre (%)
Tempo de vida esperada das opções de ações (anos)
Valor das ações na data da outorga
Strike projetado
Valor justo da opção

0,45%
26,32%
7,75%
3,04
2,06
1,16
0,91
Plano B

Data de outorga

29/09/2017

Rendimento dos dividendos (%)
Volatilidade esperada (%)*
Taxa de juros de risco livre (%)
Tempo de vida esperada das opções de ações (anos)
Valor das ações na data da outorga
Strike projetado
Valor justo da opção

0,45%
26,32%
7,75%
3,04
2,06
1,18
0,89
Plano C

Data de outorga

29/09/2017

Rendimento dos dividendos (%)
Volatilidade esperada (%)*
Taxa de juros de risco livre (%)
Tempo de vida esperada das opções de ações (anos)
Valor das ações na data da outorga
Strike projetado
Valor justo da opção

0,45%
26,32%
7,75%
3,04
2,06
1,20
0,93
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Plano D
Data de outorga

29/09/2017

Rendimento dos dividendos (%)
Volatilidade esperada (%)*
Taxa de juros de risco livre (%)
Tempo de vida esperada das opções de ações (anos)
Valor das ações na data da outorga
Strike projetado
Valor justo da opção

0,45%
26,32%
7,75%
3,04
2,06
1,05
1,02
Plano E

Data de outorga

29/09/2017

Rendimento dos dividendos (%)
Volatilidade esperada (%)*
Taxa de juros de risco livre (%)
Tempo de vida esperada das opções de ações (anos)
Valor das ações na data da outorga
Strike projetado
Valor justo da opção

0,45%
26,32%
7,75%
3,04
2,06
1,07
1,00
Plano F

Data de outorga

29/09/2017

Rendimento dos dividendos (%)
Volatilidade esperada (%)*
Taxa de juros de risco livre (%)
Tempo de vida esperada das opções de ações (anos)
Valor das ações na data da outorga
Strike projetado
Valor justo da opção
(*)

g.

0,45%
26,32%
7,75%
3,04
2,06
1,08
0,99

A volatilidade e o rendimento dos dividendos foram extraídos a partir da média do segmento do Grupo na
Bloomberg.

Aprovação dos planos
Os planos foram aprovados por meio de Ata de Reunião do Comitê de Investimento, assinada
no dia 28 de setembro de 2017 e que aprovou os termos e condições dos Contratos de Opção
celebrados entre o Fundo e cada participante, e autorizou a ALAOF do Brasil Administradora
de Valores Mobiliários e Consultoria Ltda. (gestora do Fundo) a celebrar, em nome do Fundo,
todos os Contratos de Opção e todos os documentos relacionados ou decorrentes de referidos
documentos. O total de opções outorgadas por todos os planos nesta data foram de 21.398.861
opções, com preço de exercício unitário no valor de R$1,00 (um real), corrigido pela variação
cambial, apurada conforme a média das taxas de câmbio de dólares norte-americanos em
moeda corrente nacional publicadas pelo Banco Central do Brasil (“Taxa Média”), pro rata dia
entre 6 de março de 2015 e a data do exercício das Opções pelo Participante. O valor de preço
de exercício para cada plano está descrito acima na seção “Características dos planos”.
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h.

Despesa do Plano de Opções
Os montantes das amortizações registradas como despesa, nas informações financeiras
trimestrais, em contrapartida ao patrimônio líquido do Grupo, desde a data da outorga até 31
de dezembro de 2017, estão descritos a seguir:

Planos

Preço de
Exercício no
29 de setembro
de 2017

Data da
Outorga

1,00

29/09/2017

A-F

Despesa
Despesa
Acumulada
Acumulada
30.06.2020
30.06.2020
(Individual) (Consolidado)
20.511

Movimentação consolidada dos planos

20.511
Triple Play
21.398.861

Quantidade de opções Outorgadas – 01.01.2019
Movimentação em 2019
Outorgadas
Exercidas, Canceladas ou prescritas

-

Quantidade de Opções Final 31.12.2019

21.398.861

Quantidade de opções Outorgadas – 01.01.2020

21.398.861

Movimentação 2020
Outorgadas
Exercidas, Canceladas ou prescritas

-

Quantidade de Opções Final 30.06.2020

c.

21.398.861

Lucro básico/diluído por ação
O resultado básico e diluído por ação foi calculado mediante a divisão do lucro atribuível aos
acionistas do Grupo pela quantidade média ponderada das ações ordinárias em circulação no
exercício. O Grupo não detém ações potenciais diluíveis em circulação que poderiam resultar
na diluição do lucro por ação.
30/06/2020

Lucro líquido atribuído aos acionistas:
Comum
Total de ações ordinárias (em milhares)
Lucro básico e diluído por ação

24
a.

30/06/2019

Trimestre

Acumulado

Trimestre

Acumulado

2.095
295.372
295.372
0,00720

7.710
295.372
295.372
0,02651

4.868
290.292
290.292
0,01674

9.029
290.292
290.292
0,03104

Instrumentos financeiros
Classificação contábil e valores justos
A tabela a seguir apresenta os valores contábeis e os valores justos dos ativos e passivos
financeiros, incluindo os seus níveis na hierarquia do valor justo.
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O valor justo para todos os ativos e passivos é categorizado dentro da hierarquia de valor justo
descrita a seguir, com base na informação de nível mais baixo que seja significativa à
mensuração do valor justo como um todo:
x

Nível 1: preços de mercado cotados (não ajustados) nos mercados ativos para ativos ou
passivos idênticos;

x

Nível 2: técnicas de avaliação para as quais a informação de nível mais baixo significativa
para mensuração do valor justo seja direta ou indiretamente observável; e

x

Nível 3: técnicas de avaliação para as quais a informação de nível mais baixo e significativa
paramensuração do valor justo não esteja disponível.
A Companhia e controladas avaliaram seus ativos e passivos financeiros em relação aos
valores de mercado, por meio de informações disponíveis e metodologias de avaliação
apropriadas. Entretanto, tanto as interpretações dos dados de mercado quanto a seleção de
métodos de avaliação requerem considerável julgamento e razoáveis estimativas para se
produzir o valor de realização mais adequado. Como consequência, as estimativas
apresentadas não indicam, necessariamente, os montantes que poderão ser realizados no
mercado corrente.O uso de diferentes hipóteses de mercado e/ou metodologias pode ter um
efeito relevante nos valores de realização estimados.
Em 30 de junho de 2020, o Grupo ou controladas não identificaram variações no valor
recuperável de seus instrumentos financeiros.

48
595

596

Contraprestação contingente
Obrigação com aquisição de
controlada

Empréstimos e financiamentos

Passivo
Fornecedores

Aplicações financeiras
Contas a receber de clientes
Outros créditos

Descrição
Ativo
Caixa e equivalentes de caixa

-

Ativos financeiros ao custo amortizado

49

2

98.671
142.319

404.798
393.781

-

-

98.671

944

261.535

43.648

55.368

29.319
4.831

21.218

Custo
amortizado

98.671

944

250.518

2

43.648

108.859

108.859

43.648

53.491
29.319
4.831

21.218

Valor justo

53.491
29.319
4.831

21.218

Valor
contábil

-

2
-

-

Hierarquia
de valor justo

Ativos financeiros ao custo amortizado
Ativos financeiros por meio do resultado do
exercício
Ativos financeiros por meio do resultado do
exercício

Ativos financeiros ao custo amortizado
Ativos financeiros por meio do resultado do
exercício
Ativos financeiros ao custo amortizado
Ativos financeiros ao custo amortizado

Classificação

30/06/2020

350.258

82.264

839

232.077

35.078

102.137

44.836
27.325
4.719

25.257

Valor
contábil

353.682

82.264

839

235.501

35.078

102.137

44.836
27.325
4.719

25.257

Valor justo

31/12/2019

118.181

83.264

-

-

35.078

57.301

27.325
4.719

25.257

Custo
amortizado

Os quadros a seguir apresentam a composição dos ativos e passivos financeiros em 30 de junho de 2020 e 31 de dezembro de 2019 mensuração do valor
justo
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Os seguintes métodos e premissas foram adotados na determinação do valor justo:
x

Caixa e equivalentes de caixa e aplicações financeiras vinculadas - Os valores das aplicações
financeiras registrados nas informações financeiras como equivalentes de caixa se aproximam
dos valores de realização, em virtude das operações serem efetuadas a juros pós-fixados e
apresentarem disponibilização imediata

x

Contas a receber, outros créditos, fornecedores e obrigações com aquisição de controladas – São
ativos e passivos reconhecidos inicialmente pelo seu valor justo acrescido de quaisquer custos
atribuíveis, após o reconhecimento inicial são mantidos pelo custo amortizado. Os valores justos
desses ativos e passivos financeiros são próximos dos saldos contábeis, dado o curto prazo para
liquidação das operações.

x

Contraprestação contingente: a contraprestação contingente restante é remensurada pelo valor
justo em cada data de relato, e as alterações subsequentes no valor justo são registradas na
demonstração do resultado do exercício

x

Emprestimos e financiamentos - após reconhecimento inicial, empréstimos e financiamentos
sujeitos a juros são mensurados subsequentemente pelo custo amortizado, utilizando o método
da taxa de juros efetivos. Ganhos e perdas são reconhecidos na demonstração dos resultados no
momento da baixa dos passivos, bem como durante o processo de amortização pelo método da
taxa de juros efetivos.

b.

Gerencimento de capital
O objetivo do gerenciamento de capital do Grupo é assegurar que se mantenha um crédito forte
perante as instituições financeiras e uma boa relação de capital, a fim de suportar os negócios do
Grupo e maximizar o valor aos acionistas.
O Grupo administra sua estrutura de capital fazendo ajustes e adequando às condições
econômicas atuais. Com esse objetivo, o Grupo pode efetuar captação de novos empréstimos,
investimentos em aquisições de empresas e expansão da sua área de atuação.
Para o período findo em 30 de junho de 2020, não houve mudança nos objetivos, políticas ou
processos de estrutura de capital.
O Grupo inclui na estrutura de dívida líquida os saldos de: empréstimos e financiamentos,
deduzidos de caixa e equivalentes de caixa e aplicações financeiras.
Os índices de endividamento líquido consolidado sobre o patrimônio líquido do Grupo são
compostos das seguintes formas:
Consolidado

Ativo
Caixa e equivalentes de caixa
Aplicações financeiras
Empréstimos e financiamentos
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Saldo
contábil em
30/06/2020

Saldo
contábil em
31/12/2019

21.218
53.491
(250.518)

25.257
44.836
(232.077)
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Consolidado
Saldo
contábil em
30/06/2020

Saldo
contábil em
31/12/2019

(175.809)

(161.984)

Patrimônio líquido

307.663

299.402

Índice de endividamento líquido

57.14%

54,09%

Endividamento líquido

c.

Gerenciamento dos riscos financeiros
O Grupo possui exposição para os seguintes riscos resultantes de instrumentos financeiros:

x

Risco de crédito;

x

Risco de liquidez; e

x

Risco de mercado.

(i)

Estrutura de gerenciamento de risco
A Administração do Grupo tem a responsabilidade sobre o estabelecimento e supervisão da
estrutura de gerenciamento de risco do Grupo. É responsável pelo desenvolvimento e
acompanhamento das políticas de gerenciamento de risco do Grupo.
As políticas de gerenciamento de risco do Grupo são estabelecidas para identificar e analisar os
riscos aos quais o Grupo está exposto, para definir limites de riscos e controles apropriados, e
para monitorar os riscos e a aderência aos limites definidos. As políticas de gerenciamento de
risco e os sistemas são revisados regularmente para refletir mudanças nas condições de mercado
e nas atividades do Grupo. O Grupo através de suas normas e procedimentos de treinamento e
gerenciamento, busca manter um ambiente de disciplina e controle no qual todos os
funcionários tenham consciência de suas atribuições e obrigações.

(ii)

Risco de crédito
Risco de crédito é o risco de o Grupo incorrer em perdas financeiras caso um cliente ou uma
contraparte em um instrumento financeiro falhe em cumprir com suas obrigações contratuais.
Esse risco é principalmente proveniente das contas a receber de clientes e de instrumentos
financeiros do Grupo.
O valor contábil dos ativos financeiros representa a exposição máxima do crédito.

Contas a receber e outros recebíveis
Risco de crédito para o Grupo é considerado moderado pela Administração, principalmente para
as duas maiores investidas, Cabo Serviços de Telecomunicações Ltda. e Videomar Rede
Nordeste S.A. A maior parte das contas a receber do Grupo é relacionada a prestação de
serviços de telecomunicação e possui sua carteira de clientes pulverizada, não possuindo
nenhum cliente que sozinho represente 10% ou mais da carteira, reduzindo o risco de perdas
significativas. Além disso, para reduzir o risco de pagar os custos sem o recebimento, o Grupo
adota a prática do cancelamento dos planos em atraso, conforme regulamentado.
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Em 30 de junho de 2020, a exposição máxima ao risco de crédito para ‘Contas a receber de
clientes’ por região geográfica era:
Consolidado
Em milhares de Reais

30/06/2020

31/12/2019

Ceará
Rio Grande do Norte
Minas Gerais
São Paulo

35.664
7.028
156
13.144

32.297
7.979
1.841
7.905

Total

55.992

50.022

O Grupo estabelece uma provisão para redução ao valor recuperável que consiste na utilização
de fatores relacionados às perdas observadas em séries temporais recentes, ajustando as taxas
históricas de perdas de modo a refletir as condições atuais e previsões razoáveis e suportáveis
das condições econômicas futuras em relação a contas a receber e outras contas a receber. A
conta de provisões relacionadas a contas a receber é utilizada para registrar perdas por redução
no valor recuperável, a menos que o Grupo avalie não ser possível recuperar o montante devido;
nesta ocasião, os montantes são considerados irrecuperáveis e são registradas contra o ativo
financeiro diretamente.
As perdas por redução ao valor recuperável sobre os ativos financeiros foram as seguintes:
30/06/2020

31/12/2019

4.486

6.712

Perda por redução ao valor recuperável de contas a receber

Caixa e equivalentes de caixa
O Grupo detinha ‘Caixa e equivalentes de caixa’ de R$ 21.218 mil em 30 de junho de 2020
(2019: R$ 25.257 mil). O ‘Caixa e equivalentes de caixa’ são mantidos com bancos e
instituições financeiras de primeira linha.

Aplicações financeiras
A Administração do Grupo detinha Aplicações Financeira de R$ 53.491 em 30 de junho de
2020 (R$ 44.836 em 2019), ao qual são mantidos com bancos e instituições financeiras de
primeira linha.
Apresentamos os ratings publicados pelas agências Moody’s e S&P para as principais
instituições financeiras com as quais a Empresa manteve operações em aberto em 30 de junho
de 2020:
Ratings de longo prazo por contraparte

Moody's

S&P

Banco do Santander
Banco do Nordeste

Ba1
Ba2

BBBB-
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(iii)

Risco de liquidez
Risco de liquidez é o risco de que o Grupo irá encontrar dificuldades em cumprir as obrigações
associadas com seus passivos financeiros que são liquidados com pagamentos em caixa ou com
outro ativo financeiro. A abordagem do Grupo na Administração da liquidez é de garantir, na
medida do possível, que sempre terá liquidez suficiente para cumprir com suas obrigações no
vencimento, tanto em condições normais como de estresse, sem causar perdas inaceitáveis ou
risco de prejudicar a reputação do Grupo.
O gerenciamento da liquidez e do fluxo de caixa do Grupo é efetuado diariamente por sua área
de gestão financeira, de modo a garantir que a geração operacional de caixa e a captação prévia
de recursos, quando necessária, sejam suficientes para a manutenção do seu cronograma de
compromissos, não gerando riscos de liquidez.
O Grupo mantém como estratégia para liquidação de seus passivos de curto prazo, a
manutenção da geração do fluxo de caixa operacional que se apresenta positiva, e para os
compromissos de investimentos e expansão, o Grupo utiliza como estratégia a captação de
financiamentos, e para isso mantém bons relacionamentos com instituições financeiras e acesso
a linhas de créditos adicionais.

Exposição ao risco de liquidez
Os vencimentos contratuais de passivos financeiros na data da demonstração financeira, são
brutos e não-descontados, e incluem pagamentos de juros contratuais, a data de vencimento
destes empréstimos estão detalhados na nota explicativa 16.
Conforme divulgado na nota explicativa 16, o Grupo tem um empréstimo bancário com garantia
que contém uma cláusula contratual restritiva (covenant). O não cumprimento futuro desta
cláusula contratual restritiva pode exigir que o Grupo pague o empréstimo antes da data
indicada na tabela acima.
A seguir, apresentamos um sumário do perfil de vencimento dos passivos financeiros
consolidados, que incluem os valores de principal e juros futuros até a data dos vencimentos.
Para os passivos de taxa fixa, os juros foram calculados com base nos índices estabelecidos em
cada contrato. Para os passivos de taxa variável, os juros foram calculados com base na previsão
de mercado para cada período.
Em 30/06/2020
Fornecedores e outras contas a pagar
Empréstimos e financiamentos
Provisões e obrigações trabalhistas
Obrigações tributárias
Obrigação com aquisição de
controlada
Outras obrigações

2020

2021

2022

2022 em
diante

Total

40.255
12.067
20.390
23.814

667
26.241
-

780
45.813
-

2.515
172.949
-

44.217
257.070
20.390
23.814

49.414
1.374

17.563
216

11.088
-

21.550
-

99.615
1.590

147.314

44.687

57.681

197.014

446.696
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(iv)

Risco de mercado
Os riscos de mercado estão relacionados, principalmente com taxas de câmbio, de juros e outras
taxas que possam influenciar os valores dos seus passivos financeiros.

Risco cambial
O Grupo está exposto ao risco cambial decorrente de diferenças entre as moedas nas quais são
realizadas as operações de aquisições do direito de transmissão de operadoras estrangeiras, e as
respectivas moedas funcionais das entidades do Grupo. O Grupo não possui instrumentos
financeiros derivativos para cobertura dos riscos associados a variação cambial de seus passivos.
O Grupo não possui ativos financeiros expostos a variação cambial.
A Administração realizou uma análise de sensibilidade para cada uma das operações com
instrumentos financeiros, e foi avaliada considerando um cenário de realização provável e dois
cenários que possam gerar resultados adversos para o Grupo.
No cenário provável foi considerada a premissa de se manter, nas datas de vencimento de cada
uma das operações, o que o mercado vem sinalizando através das curvas de mercado (moedas e
juros) da B3, assim como dados disponíveis IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística, Banco Central, FGV- Fundação Getúlio Vargas, entre outras. Desta maneira, no
cenário provável, não há impacto sobre o valor justo dos instrumentos financeiros derivativos já
apresentados anteriormente. Para os cenários II e III, considerou-se, conforme instrução da
CVM 475/2008, uma deterioração de 25% e 50%, respectivamente, nas variáveis de risco.
Como o Grupo possui somente instrumentos financeiros não derivativos de passivos em moeda
estrangeira, para estas operações, o Grupo divulga a seguir a exposição líquida consolidada em
cada um dos três cenários mencionados em 30 de junho de 2020, considerando um dólar de R$
5,46 na data de mensuração.
Consolidado
Operação

Fator de risco

Fornecedores em USD

Dívida (risco de valorização do USD)

Exposição de cada cenário
Efeito líquido na variação do
valor justo atual

Cenário
Provável

Cenário
(+25%)

Cenário
(+50%)

4.364

6.742

8.091

4.364

6.742

8.091

-

(2.378)

(3.727)

Risco de taxa de juros
O resultado do Grupo são sucetíveis de sofrer variações, não significativos, oriundo da
possibilidade na ocasião de um movimento desfavorável nesses taxas de juros, há a
possibilidade do Grupo vir a incorrer em perdas que possam afetar negativamente o resultado
financeiro decorrentes das aplicações financeiras e empréstimos referenciados ao Certificado de
Depósito Interbancário (CDI).
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Análise de sensibilidade para instrumentos com taxa de juros pós-fixada
O Grupo contabiliza seu ativos e passivos financeiros com taxa de juros pós-fixado pelo valor
justo por meio do resultado. A seguir a análise de sensibilidade considerando uma deterioração
de 25% e 50%, respectivamente, nas variáveis de risco.
Em 30 de junho de 2020, o Grupo possui a seguinte sensibilidade de seus ativos e passivos
financeiros com base na variação da taxa básica de juros da economia.
Descrição

Saldos em
30/06/2020

Ativos finaceiros
Aplicações financeiras
Passivos financeiros
Emprestimos e financiamentos

53.491
(257.070)

Risco
Queda na CDI
Alta da CDI

Cenário
Provável

Cenário
Possível

Cenário
Remoto

53.491

53.203

52.916

(250.518)

(258.452)

(259.834)

Ativos - Passivos

-

(197.027)

(205.248)

(206.918)

Exposição líquida

(203.579)

-

(8.221)

(9.891)

Abaixo demonstramos a variação das taxas para data base em 30 de junho de 2020:

25
a.

Cenário
Cenário
Cenário
provável possível -25% remoto -50%

Operação

Risco

Aplicações financeiras em CDI
Emprestimos e financiamentos em CDI

Queda da CDI
Alta da CDI

2,15%
2,15%

1,61%
2,69%

1,08%
3,23%

Imposto de renda e contribuição social
Valores reconhecidos no resultado do exercício
Consolidado

Despesa corrente de imposto de renda e contribuição social
Imposto de renda
Contribuição social sobre lucro líquido
Imposto de renda e contribuição social diferidos

b.

30/06/2020

30/06/2019

(2.693)
(970)
(2.113)

(1.881)
(747)
615

(5.776)

(2.013)

Reconciliação da taxa efetiva
Consolidado

Resultado antes dos impostos
Taxa nominal de imposto de renda e contribuição social
Adições e exclusões permanentes
Incentivo fiscal
Outras adições

34%

55
602

30/06/2020

30/06/2019

13,486
4,585

11,042
3,754

(3,046)
45

(2,991)
45

1,584
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Consolidado
30/06/2020

30/06/2019

Prejuízo sem reconhecimento de ativo fiscal diferido
Outros

(6,961)
(2,769)

(7,048)
(5,843)

Total
Imposto de renda e contribuição social Lucro Real

5,776
(1.243)

2,013
(1,039)

Imposto de renda e contribuição social Lucro Presumido
Imposto de renda e contribuição social Diferido

(2,420)
(2,113)

(1,589)
615

Total imposto de renda e contribuição social
Taxa efetiva

(5,776)
47%

(2,013)
18%

O Grupo não reconhece ativos fiscais diferidos sobre prejuízos fiscais acumulados nos períodos
findos em 30 de junho de 2020 e 2019, nos montantes de R$ 92.202 e R$ 70.042,
respectivamente.
De acordo com a legislação tributária brasileira, os prejuízos fiscais e base negativa de
contribuição social não expiram, no entanto, seu uso é limitado a até 30% da receita tributável
anual e não se beneficiam de nenhuma correção monetária de juros.

c.

Imposto de renda e contribuição social diferido
Saldo em
31/12/2019

Reconhecido no
resultado

Saldo em
30/06/2020

Ativo (passivo) diferido
IR e CS sobre diferenças temporarias
Provisão para perdas sobre creditos
Provisão para riscos fiscais, civeis e trabalhistas
Impostos diferidos direito de uso
Carteira de Clientes
Ágios
Provisões dedutiveis

(482)
18
15
(10.937)
287

181
66
149
(2.548)
39

(301)
(84)
164
(13.485)
327

Total do ativo (passivo) liquido

(11.098)

(2.113)

(13.211)

Ativo fiscal diferido
Passivo fiscal diferido

288
(11.386)

328
(13.539)

Ativo (passivo) fiscal diferido líquido (Nota 18)

(11.098)

(13.211)

Saldo em
31/12/2018

Reconhecido no
resultado

Saldo em
30/06/2019

Reconhecido no
resultado

Saldo em
31/12/2019

(322)

(157)

(479)

(2)

(481)

18
(4.559)
(5.953)
204

64
10
3.418
(2.490)
(230)

82
10
(1.141)
(8.443)
(26)

(64)
5
1.141
(2.494)
313

18
15
(10.937)
288

Total do ativo (passive) líquido

(10.612)

615

(9.997)

(1.101)

(11.098)

Ativo fiscal diferido
Passivo fiscal diferido

204
(10.816)

26
(10.023)

288
(11.386)

Ativo (passive) fiscal diferido líquido
(Nota 18)

(10.612)

(9.997)

(11.098)

Ativo (passive) diferido
IR e CS sobre diferenças temporais
Provisão para perdas sobre crédito
Provisão para riscos fiscais, cíveis e
trabalhistas
Impostos diferidos – Direito de uso
Carteira de clientes
Corte de receita
Ágios
Provisões dedutíveis
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Segmentos operacionais
Segmentos operacionais são definidos como componentes de um empreendimento para os quais
informações financeiras separadas estão disponíveis e são avaliadas de forma regular pelo
principal tomador de decisões operacionais na definição sobre como alocar recursos para um
segmento individual e na avaliação do desempenho do segmento. Tendo em vista que: (i) todas
as decisões dos administradores e gestores são tomadas com base em relatórios consolidados;
(ii) a missão do Grupo e suas controladas é prover seus clientes de serviços de telecomunicações
com qualidade; e (iii) todas as decisões relativas a planejamento estratégico, financeiro,
compras, investimentos e aplicação de recursos são efetuadas em bases consolidadas, a
conclusão da Administração é de que o Grupo e suas controladas operam em um único
segmento operacional de prestação de serviços de telecomunicações, e toda a receita do Grupo é
gerada no Brasil, bem como todos os ativos estão localizados no território nacional e não há
cliente que represente individualmente 10% ou mais da receita.
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Receita operacional
Consolidado
30/06/2020

30/06/2019

Trimestre

Acumulado

Trimestre

Acumulado

22.985
80.819
2.813
185
960

47.352
160.303
5.720
411
1.860

25.091
68.127
3.260
457
850

50.942
133.972
6.852
739
2.028

Receita Bruta
Receita a faturar
(-) Impostos sobre serviços
(-) Outras deduções

107.762
(20.284)
(469)

215.646
(40.627)
(883)

97.785
852
(18.362)
(391)

194.533
852
(36.591)
(715)

Receita operacional líquida

87.009

174.136

79.884

158.079

Receita bruta de serviços de vídeo
Receita bruta de serviços de dados
Receita bruta de serviços voz STFC (*)
Receita bruta de serviços voz SCM*
Receita outros serviços

(*)

STFC - Serviço Telefônico Fixo Comutado e SCM - Serviço de Comunicação de Multimídia
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Custos dos serviços prestados
Consolidado
30/06/2020

Custos com serviços de terceiros (i)
Custo com pessoal
Depreciação e amortização
(i)

30/06/2019

Trimestre

Acumulado

Trimestre

Acumulado

(20.950)
(6.562)
(18.056)

(41.167)
(12.785)
(35.558)

(20.462)
(6.311)
(18.037)

(41.074)
(12.671)
(34.147)

(45.568)

(89.510)

(44.810)

(87.892)

Inclui custos com interconexão e uso de redes, compra de conteúdo de TV, matérias e serviços de telefonia, custos
com conexões, serviços de manutenção da planta, aluguéis de postes, intalações, energia elétrica e outros. O aumento
das receitas operacionais, não refletiu de forma proporcional em relação aos custos, devido ao ganho de sinergia
obtido com as aquisições realizadas em 2018.
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Despesas comerciais
Consolidado
30/06/2020

Despesas com pessoal e comercial
Propaganda e publicidade

Créditos incobráveis
Provisão de redução de valor recuperável

30/06/2019

Trimestre

Acumulado

Trimestre

Acumulado

(1.201)
(1.188)

(2.137)
(2.767)

(839)
(1.440)

(1.639)
(2.529)

(2.389)

(4.904)

(2.279)

(4.168)

(675)
(1.871)

(1.554)
(2.932)

(1.109)
(447)

(1.352)
(1.663)

(2.546)

(4.486)

(1.556)

(3.015)

58
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Despesa com pessoal administrativo
Despesas com amortização e
depreciação
Despesas com depreciação
arrendamentos
Consultoria e assessoria
Plano de opções - pagamento baseado
em ações
Pró-labore e bônus
Aluguéis e arrendamentos
Energia elétrica
Manutenção e reparo
Outras taxas operacionais
Despesas com contingências
Despesas com aquisição de controladas
Outras despesas gerais
(308)
(579)
(15)
(3.361)
(4.263)

(289)
(9)
(1.876)
(2.344)

Acumulado

59

(1.811)

(470)
(917)
(2)
(3)

(4)

(289)

(126)

(3.423)

(940)
(1.818)
(2)
(3)

(11)

(403)

(246)

Acumulado

30/06/2019
Trimestre

Controladora

(170)

Trimestre

30/06/2020

Despesas gerais e administrativas

(25.232)

(2.842)
(633)
(568)
(801)
(1.155)
(694)
(549)
(636)

(832)
(479)

(3.008)

(13.035)

Trimestre

(51.677)

(5.373)
(1.226)
(1.154)
(1.797)
(2.272)
(694)
(2.633)
(1.877)

(1.407)
(1.746)

(5.857)

(25.641)

Acumulado

30/06/2020

(21.037)

(470)
(1.750)
(614)
(551)
(768)
(677)
(279)
(675)
(1.810)

(503)
(157)

(2.051)

(10.732)

(42.017)

(940)
(3.658)
(1.123)
(1.127)
(1.589)
(1.495)
(279)
(1.270)
(2.381)

(972)
(2.420)

(3.676)

(21.087)

Acumulado

30/06/2019
Trimestre

Consolidado

Triple Play Brasil Participações S.A.
Informações financeiras trimestrais Controladora
e Consolidado em 30 de junho de 2020

Triple Play Brasil Participações S.A.
Informações financeiras trimestrais Controladora
e Consolidado em 30 de junho de 2020

31

Outras receitas e despesas líquidas
Consolidado
30/06/2020

Outras receitas operacionais
Recuperação de despesas fiscais (i)
Reversão do preço de aquisição
Outras receitas

Outras despesas operacionais
Ressarcimento a assinantes
Perda na venda de imobilizado
Outras despesas

(i)

30/06/2019

Trimestre

Acumulado

Trimestre

Acumulado

1.015
188

3.637
831

2.820
252

145
2.820
316

1.203

4.468

3.072

3.281

(1)
(252)

(10)
(110)
(252)

(1)
(25)
(14)

(7)
(40)
(15)

(253)

(372)

(40)

(62)

950

4.096

3.032

3.219

Em 2019 o Grupo contratou uma assessoria tributária que realizou levantamento de créditos de Pis e Cofins que não
foram utilizados em anos anteriores. Esses valores estão sendo registrados a medida que são realizadas as
compensações.

60
607

608

(*)

32
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O grupo mantém um passivo judiciário (nota 22) que está vinculado à variação das respectivas aplicações financeiras (nota 8), que por sua vez possui indexadores atrelados ao dólar. Em
2020, ocorreu uma forte alta da taxa de câmbio, que se refletiu em impactos no resultado financeiro.

Resultado financeiro líquido

Despesas financeiras
Multa de mora
Variação cambial passiva
Juros sobre empréstimos
Custos de empréstimos
Despesas bancárias
Juros sobre arrendamentos
Juros passivos
Variação monetária passiva
Despesas contrato de fiança
Outras despesas financeiras

Receitas financeiras
Juros ativos
Descontos obtidos
Juros de aplicação financeira
Variação cambial positiva
Outras receitas financeiras

Resultado financeiro líquido
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a.

Partes relacionadas
Controladora e controladora final
São consideradas partes relacionadas as empresas investidas Cabo Serviços de
Telecomunicações Ltda., Videomar Rede Nordeste S.A., A2 Agentes Autorizados Ltda., Tecnet
Provedor de Acesso as Redes de Comunicação Ltda., Direta Comunicações Ltda, Direta Central
de Alarmes e Comercio Ltda, Direta Processamentos de Dados Ltda, Alegra Telecomunicações
do Brasil Ltda, Conexão Serviços de Comunicação Multimidia Ltda, Conexão Serviços de
Valor Adicionado Ltda, Conexão Telecomunicações e Internet Ltda, Mega SCM (Rosa Sassi
Sampaio Eireli) e Mega SVA (Rosimara Bertoluci Sassi Sampaio EIRELI).A Controladora final
é ALAOF Brasil Mídia Holdings FIP.

b.

Operações com pessoal-chave da Administração
O montante de remuneração (consolidado) pago pelo Grupo aos seus Diretores Estatutários para
os períodos findos em 30 de junho de 2020 e 30 de junho de 2019 foi de R$ 5.373 (sendo R$
2.764 de pró-labore e R$ 2.609 de bônus) e R$ 3.658 (sendo R$ 2.233 de pró-labore e R$ 1.425
de bônus), respectivamente. Estes montantes foram contabilizados como despesas de pessoal no
Grupo de Despesas Gerais e Administrativas.
Para os períodos findos em 30 de junho de 2020 e 30 de junho de 2019, nossos Diretores não
receberam quaisquer benefícios de pensão, aposentadoria ou similares.

c.

Outras transações com partes relacionadas
Passivo não circulante (Controladora)

30/06/2020

31/12/2019

Videomar Rede Nordeste S.A
Cabo Serviços de Telecomunicações Ltda.

1.477
23.648

627
22.548

Total

25.125

23.175

Todos as transações entre partes relacionadas são de natureza de mútuos e seguem as mesmas
condições de mercado caso fossem realizadas com outras empresas que não partes relacionadas.
Os saldos entre as partes são atualizados monetariamente e possuem vencimento em 12 de maio
de 2022.
Nenhuma despesa ou receita foi reconhecida no ano ou no ano anterior para dívidas incobráveis
ou de recuperação duvidosa em relação aos valores devidos por partes relacionadas. Não
existem outros saldos nem transações não divulgadas com partes relacionadas.
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a.

Informações adicionais aos fluxos de Caixa
Principais transações que não envolvem caixa e equivalentes de caixa
As principais transações que não envolvem caixa do Grupo referem-se à aquisição de ativos por
meio de arrendamentos e incorporações, conforme apresentado a seguir:
Consolidado
30/06/2020

30/06/2019

Adoção inicial do IFRS 16 em 01.01.2019
Aquisição de ativos por meio de arrendamento
Adições imobilizado – Incorporação Mega
Adições intangível – Incorporação Mega
Rendimento de aplicação financeira – Escrow

441
3.972
13.265
8.706

4.458
710
204

Total

26.384

5.372
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Cobertura de seguros
O Grupo adota a política de contratar cobertura de seguros para os principais bens sujeitos a
riscos, por montantes considerados suficientes para cobrir eventuais sinistros. Em 31 de
dezembro de 2019 e em 30 de junho de 2020, a cobertura de seguros contra riscos operacionais
era composta por R$ 56.688 para danos materiais e R$ 22.445 para lucros cessantes.

36

Eventos Subsequentes

(i)

Covid-19 e seus impactos
Conforme informado na nota 1.1 a pandemia do Covid-19 declarada em 11 de março de 2020
pela Organização Mundial de Saúde, continuou evoluindo desde a data base desses informações
financeiras até a data de sua aprovação. Assim, o Grupo divulga abaixos principais eventos
operacionais e financeiros subsequentes à data base.
Foi implementado um plano de orientações e informações aos colaboradores e um regime de
Home Office, além de colocar os colaboradores indispensáveis para trabalho presencial em
condições seguras no nosso escritório. Por já haver estrutura para o trabalho remoto, isso não
afetou a produtividade e o desenvolvimento de plataformas, que continuaram em ritmo
acelerado nesse período.
Entretanto, é possível afirmar que a maior parte do faturamento do Grupo deriva-se de serviços
de dados e banda larga, que apesar da redução de 2,5% no ARPU desse produto, houve um
crescimento de 30% na demanda quando comparado ao mesmo período de 2019, devido a
manutenção dos usuários em suas residências e aumento da necessidade crescente de melhores
conexões à internet. .
Até o momento, não existe expectativa de qualquer impacto material negativo sobre os
resultados de 2020 do Grupo decorrente do cenário do novo Coronavírus. Portanto, não é
possível estimar a extensão dos possíveis impactos em nossas informações financeiras
trimestrais. Estamos continuamente monitorando a situações muito atentamente e avaliando
ativamente as implicações para nossos negócios e tomando medidas para mitigar possíveis
riscos potenciais.

(ii)

Aumento de capital da Conexão Serviços de Comunicação Multimídia Ltda.
Conforme deliberado na Ata de Reunião de Sócios, datada de 15 de julho de 2020, os membros
da Conexão Serviços de Comunicação Multimídia Ltda. aprovaram o aumento de capital no
montante de R$ 39.277.570 pela controladora A2 Agentes Autorizados, com a emissão de
3.927.570 ações, com valor nominal de R$ 10,00 cada, as quais serão integralizadas da seguinte
forma:

x

R$ 19.277.568 serão integralizados, mediante capitalização dos créditos detidos pelos A2
Agentes Autorizados, a título de adiantamento para futuro aumento de capital - AFAC;

x

R$ 2,00 em moeda nacional, por meio de transferência de recursos disponíveis na conta corrente
da Companhia;

x

R$ 20.000.000,00 a serem pagos em até 90 dias.
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Tendo em vista as alterações mencionadas acima, o capital social da Conexão, apresenta-se da
seguinte forma:
Acionistas
A2 Agentes Autorizados Ltda.

Capital

Ações

%

R$ 47.554.440

4.755.444

99,99

R$ 20

2

0,01

R$ 47.554.460

4.755.446

100,00

ALAOF do Brasil Administradora de Valores Mobiliários e
Consultoria Ltda.
Total

(iii)

Alteração da forma jurídica da Conexão Serviços de Comunicação Multimídia
Ltda.
Em 15 de julho de 2020, por meio da deliberação da Ata de Reunião de Sócios, foi aprovada a
alteração da clssificação jurídica da Conexão Serviços de Comunicação Multimídia Ltda., de
sociedade limitada para sociedade anônima, e designada a sociedade como Conexão Serviços de
Comunicação Multimídia SA.

(iv)

Pagamento do aumento de capital – Triple Play
Em 30 de julho de 2020, os acionistas pagaram, em depósito bancário, o valor de R$ 70.000,00,
referente à emissão de 70.000.000 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, pelo preço
de R$ 1,00 cada, conforme Ata de Assembléia Geral Extraordinária realizada em 29 de junho de
2020.

(v)

Aquisição de controlada – Center Participações S.A.
Em 15 de julho de 2020, a Conexão Serviços de Comunicação Multimídia SA assinou contrato
de compra e venda, incorporação de ações e demais avenças, com a aquisição de 100% do
capital votante da empresa Center Participações SA, localizada em Botelhos / MG, no valor de
R$ 75.000.
A referida aquisição insere-se na implementação da estratégia de crescimento do Grupo,
permitindo extrair sinergias decorrentes do ganho de escala e da operacionalização dos ativos.
A tabela abaixo mostra o valor dos ativos adquiridos e passivos assumidos na data de aquisição:
Caixa e equivalentes de caixa
Imobilizado
Outros ativos
Empréstimos
Parcelamentos fiscais
Responsabilidades assumidas

2.073
33.400
10.285
(8.252)
(33.338)
(13.880)
(9.712)

Total dos ativos líquidos adquiridos
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O valor justo da carteira de clientes foi mensurado provisoriamente, aguardando a conclusão de
uma avaliação independente.
Parcela de contraprestação contingente
Parte fixa da contraprestação transferida

10,000
65,000

Valor justo da contraprestação transferida

75,000

Quantidade de ativos líquidos adquiridos
Valor pago excedente

(9,712)
84,712
(20,586)

Carteira de clientes

64,126

Ágio por expectative de rentabilidade futura

O valor justo da contraprestação transferida é de R$ 75.000 a ser pago ao vendedor da seguinte
forma:
x

Valor de R$ 15.000 pago na data do fechamento;

x

Parcela diferida a pagar em 90 dias, no valor de R$ 5.000, corrigida por 100% do CDI, desde o
período de fechamento até a data do pagamento, acrescida ou diminuída por ajuste do preço de
aquisição, referente à variação entre capital de giro e dívida líquida;

x

Contraprestação contingente no valor de R$ 10.0000, a ser paga após 5 anos da data de
fechamento, caso não tenha havido ação passiva contra a empresa;

x

Integralização de 1.063.547 novas ações da Conexão Serviços de Comunicação Multimídia SA,
no valor justo de R$ 44.730, representativas de 18,28% de participação no capital social da
empresa, sendo o capital social assim representado:
Acionistas

Capital

Ações

%

A2 Agentes Autorizados Ltda.

R$ 47.554.440

4.755.444

81,72280%

Claudio César Rabelo de Almeida

R$ 44.729.646

1.063.547

18,27717%%

R$ 20

2

0,00003%

R$ 92.284.106

5.818.993

100,00

ALAOF do Brasil Administradora de Valores Mobiliários e
Consultoria Ltda.
Total

*

*

*

Gilbert Victor Minionis Delia
CEO
Sebastian Balbuena
Diretor Financeiro
Franklin de Araújo Campos
Contador CRC/RN 5402
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1.0 - Identificação dos responsáveis

Nome do responsável pelo conteúdo do
formulário

Gilbert Victor Minionis Delia

Cargo do responsável

Diretor Presidente

Nome do responsável pelo conteúdo do
formulário

Karlis Jonatan Kruklis

Cargo do responsável

Diretor de Relações com Investidores
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1.1 – Declaração do Diretor Presidente


'HFODUDomRGR'LUHWRU3UHVLGHQWH
1RPHGRUHVSRQViYHOSHORFRQWH~GRGR
*LOEHUW9LFWRU0LQLRQLV'HOLD
IRUPXOiULR
&DUJRGRUHVSRQViYHO
'LUHWRU3UHVLGHQWH

2'LUHWRU3UHVLGHQWHDFLPDTXDOLILFDGRGHFODUDTXH
D UHYLXRIRUPXOiULRGHUHIHUrQFLD
E WRGDVDVLQIRUPDo}HVFRQWLGDVQRIRUPXOiULRDWHQGHPDRGLVSRVWRQD,QVWUXomR&90QHP
HVSHFLDODRVDUWVD
FRFRQMXQWRGHLQIRUPDo}HVQHOHFRQWLGRpXPUHWUDWRYHUGDGHLURSUHFLVRHFRPSOHWRGDVLWXDomR
HFRQ{PLFRILQDQFHLUDGRHPLVVRUHGRVULVFRVLQHUHQWHVjVVXDVDWLYLGDGHVHGRVYDORUHVPRELOLiULRV
SRUHOHHPLWLGRV

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBB
BBBB
BB
BBBBBB
BB
BBBB
BB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BB
*LOEHUW9LFWRU0LQLRQLV'HOLD
*LOEHUW9LFWRU0LQLRQLV'HOLD
*L
D
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1.2 - Declaração do Diretor de Relações Com Investidores

1.2 - Declaração do Diretor de Relações com Investidores

Nome do responsável pelo conteúdo do
formulário
Cargo do responsável

Karlis Jonatan Kruklis
Diretor de Relações com Investidores

O Diretor de Relações com Investidores acima qualificado declara que:
a. reviu o formulário de referência.
b. todas as informações contidas no formulário atendem ao disposto na Instrução CVM nº 480, em
especial aos arts. 14 a 19.
c. o conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo da situação
econômico-financeira do emissor e dos riscos inerentes às suas atividades e dos valores mobiliários
por ele emitidos.

___________________________________
Karlis Jonatan Kruklis
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1.3 - Declaração do Diretor Presidente/relações Com Investidores

1.3 - Declaração do Diretor Presidente / Relações com Investidores
Não aplicável, tendo em vista que os atuais Diretor Presidente e Diretor de Relações com
Investidores da Companhia já prestaram suas declarações individuais nos itens 1.1 e 1.2 deste
Formulário de Referência.
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57.755.217/0001-29
05/12/2016
Os auditores independentes prestaram os seguintes serviços para a Companhia: (i) auditoria das demonstrações financeiras
individuais e consolidadas da Companhia de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e normas internacionais de
contabilidade – International Financial Reporting Standards (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board
(IASB) referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017; e (ii) revisão das informações
trimestrais (ITR) da Companhia referentes aos trimestres findos em 31 de março e 30 de junho de 2020 e 2019.
O montante total da remuneração paga aos auditores independentes no último exercício social foi de:
(a) R$ 548 mil referentes à revisão e auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia,
conforme subitens (i) e (ii), acima.
Não aplicável, tendo em vista que não houve substituição dos auditores independentes.
Não aplicável, tendo em vista que não houve substituição dos auditores independentes.

CPF/CNPJ

Data Início

Descrição do serviço contratado

Montante total da remuneração dos auditores
independentes segregado por serviço

Justificativa da substituição

Razão apresentada pelo auditor em caso da discordância
da justificativa do emissor

Marcelo Pereira Gonçalves

15/07/2020

200.314.278-98
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Avenida Desembargador Moreira, nº 1300, 10° andar, Sala 1001, ., Fortaleza, CE, Brasil, CEP
04711-904, Telefone (85) 34579505, Fax (85) 34579505, e-mail: mpgoncalves@kmpg.com.br

Endereço

KPMG AUDITORES INDEPENDENTES S/S

Nome/Razão social

CPF

Nacional

Tipo auditor

DATA_INICIO_ATUACAO

418-9

Código CVM

Nome responsável técnico

SIM

Versão : 1

Possui auditor?

2.1/2.2 - Identificação E Remuneração Dos Auditores
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2.3 - Outras Informações Relevantes

2.3 - Outras Informações relevantes
Não há outras informações que a Companhia julgue relevantes em relação a este item 2.
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7.710.000,00
290.848.000
0,998200
0,026510
0,03

Resultado Líquido

Número de Ações, Ex-Tesouraria
(Unidades)

Valor Patrimonial da Ação (Reais
Unidade)

Resultado Básico por Ação

Resultado Diluído por Ação

174.136.000,00

Rec. Liq./Rec. Intermed.
Fin./Prem. Seg. Ganhos
84.626.000,00

771.226.000,00

Ativo Total

Resultado Bruto

307.689.000,00

Últ. Inf. Contábil (30/06/2020)

Patrimônio Líquido

(Reais)

3.1 - Informações Financeiras - Consolidado

Formulário de Referência - 2020 - TRIPLE PLAY BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A.

0,03

0,029420

1,000000

290.292.000

8.540.000,00

146.948.000,00

318.484.000,00

707.776.000,00

299.727.000,00

Exercício social (31/12/2019)

0,05

0,053280

1,000000

290.292.000

15.467.000,00

106.216.000,00

268.040.000,00

627.592.000,00

289.307.000,00

Exercício social (31/12/2018)
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-0,03

-0,030330

1,000000

290.292.000

-8.016.000,00

101.977.000,00

245.778.000,00

445.944.000,00

268.705.000,00

Exercício social (31/12/2017)
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3.2 - Medições Não Contábeis

0HGLo}HVQmRFRQWiEHLV
D

,QIRUPDURYDORUGDVPHGLo}HVQmRFRQWiEHLV

(%,7'$0DUJHP(%,7'$(%,7'$$MXVWDGRH0DUJHP(%,7'$$MXVWDGR
EBITDA e Margem EBITDA
2(%,7'$ (DUQLQJV%HIRUH,QWHUHVW7D[HV'HSUHFLDWLRQDQG$PRUWL]DWLRQ RX/$-,'$ /XFUR$QWHV
GRV-XURV,PSRVWRVVREUH5HQGDLQFOXLQGR&RQWULEXLomR6RFLDOVREUHR/XFUR/tTXLGR'HSUHFLDomR
H $PRUWL]DomR  p XPD PHGLomR QmR FRQWiELO HODERUDGD SHOD &RPSDQKLD HP FRQVRQkQFLD FRP D
,QVWUXomR &90 Q  GH  GH RXWXEUR GH  FRQIRUPH DOWHUDGD ³,QVWUXomR &90 ´ 
FRQFLOLDGD FRP VXDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV HRX LQIRUPDo}HV FRQWiEHLV LQWHUPHGLiULDV 2
(%,7'$ FRQVLVWH QR OXFUR OtTXLGR GD &RPSDQKLD DFUHVFLGR GR UHVXOWDGR ILQDQFHLUR OtTXLGR GR
LPSRVWRGHUHQGDHGDFRQWULEXLomRVRFLDOHGRVFXVWRVHGHVSHVDVFRPGHSUHFLDomRHDPRUWL]DomR
$0DUJHP(%,7'$pFDOFXODGDSHOR(%,7'$GLYLGLGRSHODUHFHLWDRSHUDFLRQDOOtTXLGD
2 (%,7'$ H D 0DUJHP (%,7'$ QmR VmR PHGLGDV FRQWiEHLV VHJXQGR DV 3UiWLFDV &RQWiEHLV
$GRWDGDV QR %UDVLO %5 *$$3  RX SHODV 1RUPDV ,QWHUQDFLRQDLV GH 5HODWyULR )LQDQFHLUR ±
International Financial Reporting Standards ,)56 HPLWLGDVSHORInternational Accounting Standard
Board ,$6% HQmRGHYHPVHUFRQVLGHUDGRVFRPRVXEVWLWXWRSDUDROXFUROtTXLGRHQmRSRGHUiVHU
FRQVLGHUDGRSDUDRFiOFXORGHGLVWULEXLomRGHGLYLGHQGRV$&RPSDQKLDXWLOL]DR(%,7'$HDPDUJHP
(%,7'$ FRPR PHGLGDV GH SHUIRUPDQFH SDUD HIHLWR JHUHQFLDO H SDUD FRPSDUDomR FRP HPSUHVDV
VLPLODUHV (PERUD R (%,7'$ SRVVXD XP VLJQLILFDGR SDGUmR QRV WHUPRV GR DUWLJR  LQFLVR , GD
,QVWUXomR&90D&RPSDQKLDQmRSRGHJDUDQWLUTXHRXWUDVVRFLHGDGHVLQFOXVLYHFRPSDQKLDV
IHFKDGDVDGRWDUmRHVVHVLJQLILFDGRSDGUmR1HVVHVHQWLGRFDVRRVLJQLILFDGRSDGUmRLQVWLWXtGRSHOD
,QVWUXomR&90QmRVHMDDGRWDGRSRURXWUDVVRFLHGDGHVR(%,7'$GLYXOJDGRSHOD&RPSDQKLD
SRGH QmR VHU FRPSDUiYHO DR (%,7'$ GLYXOJDGR SRU RXWUDV VRFLHGDGHV $OpP GLVVR GLYXOJDo}HV
IHLWDV DQWHULRUPHQWH j HQWUDGD HP YLJRU GD ,QVWUXomR &90  SRU HPSUHVDV TXH QmR IRUDP
REULJDGDV D UHWLILFiODV SRGHP QmR DGRWDU R VLJQLILFDGR SDGURQL]DGR LQVWLWXtGR SHOD ,QVWUXomR
&90
'HVGHGHMDQHLURGHFRPDDGRomRGR&3& 5 ,)56±$UUHQGDPHQWRVD&RPSDQKLD
UHDYDOLRXRVVHXVFRQWUDWRVGHDUUHQGDPHQWREDVLFDPHQWHUHODFLRQDGDVDRVDWLYRVIL[RVWUD]HQGR
LPSDFWRVQRFiOFXORGR(%,7'$H0DUJHP(%,7'$SRLVRVYDORUHVGHGHSUHFLDomRGRGLUHLWRGHXVR
H RV MXURV LQFRUULGRV GR SDVVLYR GH DUUHQGDPHQWR VmR UHFRQKHFLGRV QR UHVXOWDGR HP  H QR
SHUtRGR GH VHLV PHVHV ILQGR HP  GH MXQKR GH  VHQGR TXH DQWHULRUPHQWH RV FXVWRV GH
DUUHQGDPHQWRHUDPFODVVLILFDGRVFRPRFXVWRVRSHUDFLRQDLVQDSUHVWDomRGHVHUYLoRV2HIHLWRGD
GHSUHFLDomRGRGLUHLWRGHXVRHRVMXURVLQFRUULGRVGRSDVVLYRGHDUUHQGDPHQWRVREUHR(%,7'$GH
IRLGH5PLOH5PLOUHVSHFWLYDPHQWHHQRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHPGH
MXQKRGHIRLGH5PLOH5PLOUHVSHFWLYDPHQWH(PGHMXQKRGHRHIHLWR
GDGHSUHFLDomRGRGLUHLWRGHXVRHRVMXURVLQFRUULGRVGRSDVVLYRGHDUUHQGDPHQWRVREUHR(%,7'$
IRLGH5PLOH5PLOUHVSHFWLYDPHQWH&RPRUHVXOWDGRQRVVR(%,7'$H0DUJHP(%,7'$
QmRpWRWDOPHQWHFRPSDUiYHOHQWUHRVDQRVDSUHVHQWDGRVXPDYH]TXHDGHSUHFLDomRGRGLUHLWRGH
XVR H RV MXURV LQFRUULGRV GR SDVVLYR GH DUUHQGDPHQWR SDUD DQRV DQWHULRUHV D  QmR IRUDP
FRQVLGHUDGRVQR(%,7'$H0DUJHP(%,7'$2YDORUGR(%,7'$GD&RPSDQKLDSDUDRSHUtRGRGH
VHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKRGHIRLGH5PLOFRPGH0DUJHP(%,7'$QR
PHVPR SHUtRGR GH  IRL GH 5  PLO FRP 0DUJHP (%,7'$ GH   QR H[HUFtFLR
HQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHIRLGH5PLOFRP0DUJHP(%,7'$GHQR
H[HUFtFLR HQFHUUDGR HP  GH GH]HPEUR GH  IRL GH 5  PLO FRP 0DUJHP (%,7'$ GH
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HQRH[HUFtFLRHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHIRLGH5PLOFRPGH
0DUJHP(%,7'$
EBITDA Ajustado e Margem EBITDA Ajustado
2(%,7'$$MXVWDGRWDPEpPpXPDPHGLomRQmRFRQWiELOFDOFXODGRDWUDYpVGR(%,7'$DMXVWDGR
SRURXWURVLWHQVRVTXDLVDDGPLQLVWUDomRMXOJDDMXGDUQRHQWHQGLPHQWRGRSRWHQFLDOGHJHUDomREUXWD
GH FDL[D FRPR SRU H[HPSOR LPSDFWRV ILVFDLV H JDVWRV FRP DTXLVLo}HV GH HPSUHVDV
$GLFLRQDOPHQWH R (%,7'$ $MXVWDGR p FRQFLOLDGR FRP VXDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV HRX
LQIRUPDo}HVFRQWiEHLVLQWHUPHGLiULDVHFRQVLVWHQR(%,7'$DMXVWDGRSHODVVHJXLQWHVWUDQVDo}HV
L  RXWUDV WD[DV RSHUDFLRQDLV TXH FRUUHVSRQGH jV GHVSHVDV FRUUHVSRQGHQWHV D DVVHVVRULDV H
FRQVXOWRULDVEHPFRPRGHVSHVDVUHODFLRQDGDVDRVVHUYLoRVSUHVWDGRVSHORDFLRQLVWDFRQWURODGRUGD
&RPSDQKLD QR kPELWR GRV &RQWUDWRV GH &RQVXOWRULD SDUD PDLV LQIRUPDo}HV VREUH UHIHULGRV
&RQWUDWRVGH&RQVXOWRULDYHULWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD  LL GHVSHVDVFRPDTXLVLo}HV
GHHPSUHVDV LLL GHVSHVDVFRP&RQWUDWRVGH2SomRYLJHQWHVDQWHVGR,32 SDUDPDLVLQIRUPDo}HV
VREUHUHIHULGRV&RQWUDWRVGH2SomRYHULWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD  LY LPSDFWRVGD
DSOLFDomRGR,)56'HVSHVDVFRPGHSUHFLDomRGHDUUHQGDPHQWRVH-XURVVREUHDUUHQGDPHQWRV
Y MXURVDWLYRVVREUHFOLHQWHVMXURVHPXOWDVGHFOLHQWHVSRUDWUDVRQRVSDJDPHQWRV YL JDQKRGH
UHFXSHUDomRGHFUpGLWRVILVFDLV3,6&21),16H YLL UHYHUVmRGRSUHoRGHFRPSUDGHDTXLVLomRGH
FRQWURODGDV$0DUJHP(%,7'$$MXVWDGRpFDOFXODGDSHOR(%,7'$$MXVWDGRGLYLGLGRSHODUHFHLWD
RSHUDFLRQDOOtTXLGD
2(%,7'$$MXVWDGRHD0DUJHP(%,7'$$MXVWDGRQmRVmRPHGLGDVFRQWiEHLVVHJXQGRDV3UiWLFDV
&RQWiEHLV$GRWDGDVQR%UDVLO %5*$$3 RXSHODV1RUPDV,QWHUQDFLRQDLVGH5HODWyULR)LQDQFHLUR±
International Financial Reporting Standards ,)56 HPLWLGDVSHORInternational Accounting Standard
Board ,$6% HQmRSRVVXHPXPVLJQLILFDGRSDGUmRSRGHQGRQmRVHUFRPSDUiYHLVDPHGLGDVFRP
WtWXORVVHPHOKDQWHVIRUQHFLGRVSRURXWUDVFRPSDQKLDV
2YDORUGR(%,7'$$MXVWDGRGD&RPSDQKLDSDUDRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKRGH
IRLGH5PLOFRPGHPDUJHP(%,7'$$MXVWDGRQRPHVPRSHUtRGRGH
IRLGH5PLOFRPPDUJHP(%,7'$$MXVWDGRGHQRH[HUFtFLRHQFHUUDGRHPGH
GH]HPEUR GH  IRL GH5 PLO PLOK}HVFRP PDUJHP(%,7'$ $MXVWDGR GH  QR
H[HUFtFLRHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHIRLGH5PLOFRPPDUJHP(%,7'$$MXVWDGR
GHHQRH[HUFtFLRHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHIRLGH5PLOFRP
GH0DUJHP(%,7'$$MXVWDGR
6HJXHPDEDL[RRVYDORUHVGR(%,7'$$MXVWDGRHGD0DUJHP(%,7'$$MXVWDGRGD&RPSDQKLDQR
SHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKRGHHGHHQRVWUrV~OWLPRVH[HUFtFLRVVRFLDLV
Dívida Líquida
$ 'tYLGD /tTXLGD p XPD PHGLomR QmR FRQWiELO HODERUDGD SHOD &RPSDQKLD FRQFLOLDGD FRP VXDV
GHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVHRX,QIRUPDo}HVFRQWiEHLVLQWHUPHGLiULDVTXHFRUUHVSRQGHDRVRPDWyULR
GRVVDOGRVGHHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVSDVVLYRGHDUUHQGDPHQWRHREULJDomRFRPDTXLVLomR
GHFRQWURODGD FLUFXODQWHHQmRFLUFXODQWH GHGX]LGRVGRVVDOGRVGHFDL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DH
DSOLFDo}HVILQDQFHLUDV
$ 'tYLGD /tTXLGD QmR p XPD PHGLGD GH GHVHPSHQKR ILQDQFHLUR OLTXLGH] RX HQGLYLGDPHQWR
UHFRQKHFLGD SHODV 3UiWLFDV &RQWiEHLV $GRWDGDV QR %UDVLO %5 *$$3  RX SHODV 1RUPDV
,QWHUQDFLRQDLVGH5HODWyULR)LQDQFHLUR±International Financial Reporting Standards ,)56 HPLWLGDV
SHOR International Accounting Standard Board ,$6%  H QmR SRVVXHP VLJQLILFDGR SDGUmR 2XWUDV
HPSUHVDVSRGHPFDOFXODUD'tYLGD/tTXLGDGHPDQHLUDGLIHUHQWHDRFDOFXODGRSHOD&RPSDQKLD
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6HJXHP DEDL[R RV YDORUHV GD 'tYLGD /tTXLGD GD &RPSDQKLD HP  GH MXQKR GH  H  GH
GH]HPEURGHH
(PGHMXQKRGH



(PGHGH]HPEURGH


5PLO 

'tYLGD/tTXLGD

















E
FRQFLOLDo}HVHQWUHRVYDORUHVGLYXOJDGRVHRVYDORUHVGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
DXGLWDGDV
5HFRQFLOLDomR GR (%,7'$ GR (%,7'$ $MXVWDGR GD 0DUJHP (%,7'$ H GD 0DUJHP (%,7'$
$MXVWDGR
$WDEHODDEDL[RDSUHVHQWDDUHFRQFLOLDomRGR(%,7'$GR(%,7'$$MXVWDGRGD0DUJHP(%,7'$H
GD0DUJHP(%,7'$$MXVWDGRDSUHVHQWDGRVSHOD&RPSDQKLDQRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRVHP
GHMXQKRGHHHQRVWUrV~OWLPRVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGH
HFRPDVVXDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVSDUDRVPHVPRVSHUtRGRV



5PLO



/XFUROtTXLGR SUHMXt]R GR
SHUtRGRH[HUFtFLR
 5HVXOWDGRILQDQFHLUROtTXLGR
 'HSUHFLDomRHDPRUWL]DomR
 ,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomR
VRFLDO
(%,7'$
 2XWUDVWD[DVRSHUDFLRQDLV

 'HVSHVDVFRPRSODQRGHRSo}HVGH
FRPSUDGHDo}HVGD&RPSDQKLDYLJHQWH
DQWHVGR,32
 5HYHUVmRGHSUHoRGHDTXLVLomRGH
FRQWURODGDñ
 *DQKRVFRPUHFXSHUDomRGHFUpGLWRV
ILVFDLVນ
 'HVSHVDVFRPDTXLVLo}HVGHHPSUHVDVບ
 'HVSHVDVFRPGHSUHFLDomRGH
DUUHQGDPHQWRV ,)56 ປ
 -XURVVREUHDUUHQGDPHQWRV ,)56 ປ



3HUtRGRGHVHLVPHVHVILQGR
HPGHMXQKRGH



([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHP
GHGH]HPEURGH












 






















 






























 

 





 


 


 








 

 

 





 
 
 


 -XURVDWLYRVVREUHFOLHQWHVຜ





(%,7'$$MXVWDGR





5HFHLWDRSHUDFLRQDOOtTXLGD





0DUJHP(%,7'$





0DUJHP(%,7'$$MXVWDGR






2VJDVWRVVmRUHIHUHQWHVDGHVSHVDVGHDVVHVVRULDVHFRQVXOWRULDVQmRUHFRUUHQWHVHGRV&RQWUDWRVGH&RQVXOWRULD3DUD
PDLVLQIRUPDo}HVVREUHUHIHULGRV&RQWUDWRVGH&RQVXOWRULDYHULWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

3DUDPDLVLQIRUPDo}HVVREUHUHIHULGRV&RQWUDWRVGH2SomRYHULWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
ñ'RPRQWDQWHWRWDOGRJDQKRDFRUGDGRQDDTXLVLomRGDFRQWURODGD7HFQHWDSyVXPDUHYLVmRGRYDORUQHJRFLDGRKRXYH
XPDUHGXomRGH5PLOQRYDORUGRVDOGRHPDEHUWRJHUDQGRHVWDUHFHLWDQRUHVXOWDGR
7UDWDVHGHUHFXSHUDomRGHFUpGLWRVGH3,6H&2),16UHFRQKHFLGRVQRH[HUFtFLR
*DVWRVLQFRUULGRVQRSURFHVVRGHDTXLVLomRGHHPSUHVDVWDLVFRPR/HJDO'XH'LOLJHQFHDVVHVVRULDILQDQFHLUDHMXUtGLFD
,PSDFWRVGHFRUUHQWHGDDGRomRGR,)56DSDUWLUGHGHMDQHLURGH
ເ-XURVDWLYRVLQFLGHQWHVGHSDJDPHQWRVHPDWUDVRQDVIDWXUDVGHFOLHQWHV7UDWDVHGHXPDUHFHLWDOLJDGDDRFXUVRQRUPDO
GRVQHJyFLRVDSOLFiYHOjLQG~VWULDGHWHOHFRPXQLFDo}HV
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5HFRQFLOLDomRGD'tYLGD/tTXLGD
$WDEHODDEDL[RDSUHVHQWDDUHFRQFLOLDomRGD'tYLGD/tTXLGDGD&RPSDQKLDFRPVXDVGHPRQVWUDo}HV
FRQWiEHLVHPGHMXQKRGHHGHGH]HPEURGHH

5PLO 
(PSUpVWLPRV ILQDQFLDPHQWRV H
DUUHQGDPHQWRV
2EULJDomR FRP DTXLVLo}HV GH
FRQWURODGD
 &DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
 $SOLFDomRILQDQFHLUD
'tYLGD/tTXLGD

(PGHGH]HPEURGH

(PGHMXQKR
GH























 

 

 

 

 

 

 

 










F
([SOLFDU R PRWLYR SHOR TXDO WDO HQWHQGH TXH WDO PHGLomR p PDLV DSURSULDGD SDUD D
FRUUHWDFRPSUHHQVmRGDVXDFRQGLomRILQDQFHLUDHGRUHVXOWDGRGHVXDVRSHUDo}HV
(%,7'$(%,7'$$MXVWDGR0DUJHP(%,7'$H0DUJHP(%,7'$$MXVWDGR
2(%,7'$R(%,7'$$MXVWDGRD0DUJHP(%,7'$HD0DUJHP(%,7'$$MXVWDGRVmRXWLOL]DGRVFRPR
PHGLGDVGHGHVHPSHQKRSHODDGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDSRUVHUHPPHGLGDVSUiWLFDVSDUDDIHULUR
GHVHPSHQKR RSHUDFLRQDO GD &RPSDQKLD 2 (%,7'$ R (%,7'$ $MXVWDGR D PDUJHP (%,7'$ H D
PDUJHP(%,7'$$MXVWDGRVmRLQIRUPDo}HVDGLFLRQDLVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVHQmRGHYHPVHU
XWLOL]DGRVHPVXEVWLWXLomRDRUHVXOWDGR2(%,7'$R(%,7'$$MXVWDGRDPDUJHP(%,7'$HDPDUJHP
(%,7'$$MXVWDGRQmRVmRPHGLGDVUHFRQKHFLGDVSHODV3UiWLFDV&RQWiEHLV$GRWDGDVQR%UDVLO %5
*$$3  RX SHODV 1RUPDV ,QWHUQDFLRQDLV GH 5HODWyULR )LQDQFHLUR ± International Financial Reporting
Standards ,)56 HPLWLGDVSHORInternational Accounting Standard Board ,$6% 
$&RPSDQKLDDFUHGLWDTXHHVVDVPHGLo}HVQmRFRQWiEHLVVHMDPUHFRQKHFLGDVFRPRPHGLGDVGH
GHVHPSHQKR IUHTXHQWHPHQWH XWLOL]DGDV SRU LQYHVWLGRUHV DQDOLVWDV GH YDORUHVPRELOLiULRVH RXWUDV
SHVVRDV LQWHUHVVDGDV HP DQDOLVDU D SHUIRUPDQFH GDV FRPSDQKLDV 7DLV PHGLGDV FRQWXGR VmR
VXVFHWtYHLV D YDULDo}HV QD IRUPD GH FiOFXOR H QmR VmR FDOFXODGDV SRU WRGDV DV FRPSDQKLDV GD
PHVPD PDQHLUD 'HVVD IRUPD R (%,7'$ D 0DUJHP (%,7'$ R (%,7'$ $MXVWDGR H D 0DUJHP
(%,7'$ $MXVWDGR DTXL DSUHVHQWDGRV SRGHP QmR VHU GLUHWDPHQWH FRPSDUiYHLV FRP PHGLGDV
VLPLODUHVDSUHVHQWDGDVSRURXWUDVFRPSDQKLDV
1RHQWDQWRQHQKXPDLQIRUPDomRGHYHUiVHUFRQVLGHUDGDLVRODGDPHQWHFRPRXPVXEVWLWXWRSDUDR
OXFUROtTXLGRDSXUDGRGHDFRUGRFRPR,)56RXDVSUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDVQR%UDVLORXDLQGD
FRPRPHGLGDGHOXFUDWLYLGDGHGD&RPSDQKLD
$GLFLRQDOPHQWH HVVDV PHGLo}HV DSUHVHQWDP OLPLWDo}HV TXH SUHMXGLFDP D VXD XWLOL]DomR FRPR
PHGLGDV GH GHVHPSHQKR HP UD]mR GH QmR GHVFRQVLGHUDUHP FHUWRV FXVWRV RX GHVSHVDV GD
&RPSDQKLD TXH SRGHP LPSDFWDU VLJQLILFDWLYDPHQWH RV UHVXOWDGRV RSHUDFLRQDLV H GH OLTXLGH] WDLV
FRPRQRVVRUHVXOWDGRILQDQFHLUROtTXLGRLPSRVWRVGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOHGHSUHFLDomRH
DPRUWL]DomRDOpPGHRXWURVLWHQVRVTXDLVDDGPLQLVWUDomRMXOJDDMXGDUQRHQWHQGLPHQWRGRSRWHQFLDO
GHJHUDomREUXWDGHFDL[D'HVWDIRUPDR(%,7'$D0DUJHP(%,7'$R(%,7'$$MXVWDGRHD
0DUJHP (%,7'$ $MXVWDGR IXQFLRQDP FRPR LQGLFDGRUHV GH QRVVR GHVHPSHQKR HFRQ{PLFR JHUDO
TXHQmRVmRDIHWDGRVSRUIOXWXDo}HVQDVWD[DVGHMXURVDOWHUDo}HVGHFDUJDWULEXWiULDRXDOWHUDo}HV
QRVQtYHLVGHGHSUHFLDomRHDPRUWL]DomREHPFRPRGHRXWURVLWHQVRVTXDLVDDGPLQLVWUDomRMXOJD
DMXGDUQRHQWHQGLPHQWRGRSRWHQFLDOGHJHUDomREUXWDGHFDL[D
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'tYLGD/tTXLGD
$&RPSDQKLDHQWHQGHTXHDPHGLomRGD'tYLGD/tTXLGDp~WLOSDUDDSUHVHQWDUXPDYLVmRJHUDOVREUH
DDYDOLDomRGRJUDXGHHQGLYLGDPHQWRHPUHODomRjVXDSRVLomRGHFDL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D$
'tYLGD /tTXLGD p LJXDO DR VRPDWyULR GRV VDOGRV GH HPSUpVWLPRV H ILQDQFLDPHQWRV SDVVLYR GH
DUUHQGDPHQWRHREULJDo}HVFRPDTXLVLomRGHFRQWURODGDV FLUFXODQWHHQmRFLUFXODQWHV GHGX]LGRV
GRVVDOGRVGHFDL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DHDSOLFDo}HVILQDQFHLUDV$'tYLGD/tTXLGDQmRpXPD
PHGLGDGHGHVHPSHQKRILQDQFHLUROLTXLGH]RXHQGLYLGDPHQWRUHFRQKHFLGDSHODV3UiWLFDV&RQWiEHLV
$GRWDGDV QR %UDVLO %5 *$$3  RX SHODV 1RUPDV ,QWHUQDFLRQDLV GH 5HODWyULR )LQDQFHLUR ±
International Financial Reporting Standards ,)56 HPLWLGDVSHORInternational Accounting Standard
Board ,$6% HQmRSRVVXHPVLJQLILFDGRSDGUmR2XWUDVHPSUHVDVSRGHPFDOFXODUD'tYLGD/tTXLGD
GHPDQHLUDGLIHUHQWHDRFDOFXODGRSHOD&RPSDQKLD
$GLFLRQDOPHQWHD&RPSDQKLDHQWHQGHTXHHVVDPHGLGDIXQFLRQDFRPRXPDIHUUDPHQWDLPSRUWDQWH
SDUDDQDOLVDUDSRVLomRILQDQFHLUDEHPFRPRSDUDHPEDVDUGHWHUPLQDGDVGHFLV}HVJHUHQFLDLVFRPR
GHFLV}HVGHLQYHVWLPHQWRHGHJHVWmRGRIOX[RGHFDL[D
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(YHQWRVVXEVHTXHQWHVjV~OWLPDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
&29,'HVHXVLPSDFWRV
$SDQGHPLDGR&29,'GHFODUDGDHPGHPDUoRGHSHOD2UJDQL]DomR0XQGLDOGH6D~GH
FRQWLQXRXDHYROXLUGHVGHDGDWDEDVHGDVLQIRUPDo}HVILQDQFHLUDVLQWHUPHGLiULDVDWpDGDWDGHVXD
DSURYDomR $ &RPSDQKLD WRPRX GHWHUPLQDGDV Do}HV GH DGDSWDomR j QRYD UHDOLGDGH FRQIRUPH
GHVFULWRQRLWHPGHVGH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
$&RPSDQKLDLPSOHPHQWRXXPSODQRGHRULHQWDo}HVHLQIRUPDo}HVDRVFRODERUDGRUHVHXPUHJLPH
GH home officH DOpP GH FRORFDU RV FRODERUDGRUHV LQGLVSHQViYHLV SDUD WUDEDOKR SUHVHQFLDO HP
FRQGLo}HVVHJXUDVHPVHXVHVWDEHOHFLPHQWRVHSRVWRVGHWUDEDOKR3RUMiKDYHUHVWUXWXUDSDUDR
WUDEDOKR UHPRWR LVVR QmR DIHWRX D SURGXWLYLGDGH H R GHVHQYROYLPHQWR GH SODWDIRUPDV TXH
FRQWLQXDUDPHPULWPRDFHOHUDGRQHVVHSHUtRGR
(QWUHWDQWRpSRVVtYHODILUPDUTXHDPDLRUSDUWHGRIDWXUDPHQWRGD&RPSDQKLDGHULYDVHGHVHUYLoRV
GHGDGRVHDFHVVRjLQWHUQHWEDQGDODUJDTXHDSHVDUGDUHGXomRGHQR$5385HFHLWDSRU
XVXiULRSDUDHVWHSURGXWRKRXYHXPDXPHQWRGHQDGHPDQGDHPUHODomRDRPHVPRSHUtRGR
GHVHLVPHVHVTXHWHUPLQRXHPGHMXQKRGHGHYLGRjPDQXWHQomRGRVXWLOL]DGRUHVQDV
VXDVFDVDVHjFUHVFHQWHQHFHVVLGDGHGHPHOKRUHVOLJDo}HVjLQWHUQHW
$Wp D GDWD GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD QmR H[LVWH H[SHFWDWLYD GH TXDOTXHU LPSDFWR PDWHULDO
QHJDWLYRVREUHRVUHVXOWDGRVGHGD&RPSDQKLDGHFRUUHQWHGRFHQiULRGRQRYR&29,'
2 JRYHUQR EUDVLOHLUR GHWHUPLQRX TXH R VHWRU GH WHOHFRPXQLFDo}HV p XP VHUYLoR HVVHQFLDO R TXH
SHUPLWHj&RPSDQKLDFRQWLQXDUVXDVDWLYLGDGHVGHPDQXWHQomRGHFDPSRVHPYLRODUDVUHVWULo}HV
GHPRYLPHQWRVTXHHPJHUDOWrPVLGRLPSRVWDVSDUDFRPEDWHUDSDQGHPLD
$&RPSDQKLDFRQWLQXDPDQWHQGRFRPXQLFDo}HVUHJXODUHVFRPVHXVIRUQHFHGRUHVGHHTXLSDPHQWRV
SDUD DYDOLDU RV LPSDFWRV GD SDQGHPLD HP VXD SURGXomR H HVWRTXHV GH PRGR D JDUDQWLU TXH DV
HQWUHJDVGRVHTXLSDPHQWRVFRQWLQXDUmRDVHUIHLWDVHPWHPSRKiELO$WpDGDWDGDVLQIRUPDo}HV
FRQWiEHLVLQWHUPHGLiULDVGRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKRGHD&RPSDQKLDQmR
VRIUHXQHQKXPLPSDFWRQHJDWLYRUHOHYDQWHHPVXDFDGHLDGHVXSULPHQWRGHHTXLSDPHQWRVHQmRIRL
DYLVDGDGDSUHYLVmRGHHYHQWXDLVLQWHUUXSo}HVVLJQLILFDWLYDVSHORVVHXVIRUQHFHGRUHV
$XPHQWRGHFDSLWDOVRFLDOGD&RQH[mR6HUYLoRVGH&RPXQLFDomR0XOWLPtGLD/WGD
&RQIRUPHGHOLEHUDGRQD$WDGH5HXQLmRGH6yFLRVGDWDGDHPGHMXOKRGHRVVyFLRVGD
&RQH[mR 6HUYLoRV GH &RPXQLFDomR 0XOWLPtGLD /WGD DSURYDUDP DXPHQWR GH FDSLWDO VRFLDO QR
PRQWDQWH GH 5  WULQWD H QRYH PLOK}HV GX]HQWRV H VHWHQWD H VHWH PLO TXLQKHQWRV H
VHWHQWDUHDLV SHODFRQWURODGRUD$$JHQWHV$XWRUL]DGRVFRPDHPLVVmRGH WUrVPLOK}HV
QRYHFHQWDVHYLQWHHVHWHPLOVHWHFHQWDVHFLQTXHQWDHVHWH TXRWDVFRPYDORUQRPLQDOGH5
GH]UHDLV FDGDXPDDVTXDLVVHUmRLQWHJUDOL]DGDVGDVHJXLQWHIRUPD
L

5VHUmRLQWHJUDOL]DGDVQRDWRPHGLDQWHFDSLWDOL]DomRGHFUpGLWRVGHWLGRVSHOD
VyFLD$$JHQWHV$XWRUL]DGRVDWtWXORGHDGLDQWDPHQWRVSDUDIXWXURDXPHQWRGHFDSLWDO±
$)$&

LL 

5HPPRHGDFRUUHQWHQDFLRQDOPHGLDQWHDWUDQVIHUrQFLDGHUHFXUVRVGLVSRQtYHLVSDUD
DFRQWDEDQFiULDGD&RPSDQKLD

LLL 

5VHUmRLQWHJUDOL]DGDVHPXPSUD]RGHDWpGLDV
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$OWHUDomRGRWLSRMXUtGLFRGD&RQH[mR6HUYLoRVGH&RPXQLFDomR0XOWLPtGLD/WGD
(P  GH MXOKR GH  DWUDYpV GD GHOLEHUDomR GD $WD GH 5HXQLmR GH 6yFLRV IRL DSURYDGR D
WUDQVIRUPDomRGRWLSRMXUtGLFRGD&RQH[mR6HUYLoRVGH&RPXQLFDomR0XOWLPtGLD/WGDGHVRFLHGDGH
HPSUHViULD OLPLWDGD SDUD VRFLHGDGH SRU Do}HV SDVVDQGR SDUD GHQRPLQDomR VRFLDO &RQH[mR
6HUYLoRVGH&RPXQLFDomR0XOWLPtGLD6$
3DJDPHQWRGRDXPHQWRGHFDSLWDO
(PGHMXOKRGHRVDFLRQLVWDVGD&RPSDQKLDSDJDUDPHPGHSyVLWREDQFiULRRYDORUGH5
PLOUHIHUHQWHjHPLVVmRGHDo}HVRUGLQiULDVQRPLQDWLYDVVHPYDORUQRPLQDOSHORSUHoRGH5
FDGDFRQIRUPH$WDGH$VVHPEOHLD*HUDO([WUDRUGLQiULDUHDOL]DGDHPGHMXQKRGH
$TXLVLomRGD&HQWHU3DUWLFLSDo}HV6$
(PGHMXOKRGHD&RQH[mR6HUYLoRVGH&RPXQLFDomR0XOWLPtGLD6$DVVLQRXRFRQWUDWRGH
FRPSUDHYHQGDLQFRUSRUDomRGHDo}HVHRXWUDVDYHQoDVFRPDTXLVLomRGHGRFDSLWDOYRWDQWH
GDHPSUHVD&HQWHU3DUWLFLSDo}HV6$ ³*UXSR&HQWHU´RX³2XWFHQWHU´ ORFDOL]DGDHP%RWHOKRV0*
TXH FRQWD FRP  DVVLQDQWHV FRP EDVH HP GDGRV GD $1$7(/ GH MXQKR GH  HP XP
PRQWDQWHGH5PLO
$ DTXLVLomR PHQFLRQDGD ID] SDUWH GD LPSOHPHQWDomR GD HVWUDWpJLD GH FUHVFLPHQWR GR *UXSR
SRVVLELOLWDQGRH[WUDLUVLQHUJLDVGHFRUUHQWHVGRJDQKRGHHVFDODHGDRSHUDomRGHDWLYRV
$WDEHODDEDL[RGHPRQVWUDRYDORUGRVDWLYRVDGTXLULGRVHSDVVLYRVDVVXPLGRVQDGDWDGDDTXLVLomR
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
,PRELOL]DGR
2XWURVDWLYRV
(PSUpVWLPRV
3DUFHODPHQWRVILVFDLV
3DVVLYRVDVVXPLGRV
7RWDOGRVDWLYRVOtTXLGRVDGTXLULGRV




 
 
 
 

2YDORUMXVWRGDFDUWHLUDGHFOLHQWHVIRLPHQVXUDGRHPFDUiWHUSURYLVyULRDJXDUGDQGRDFRQFOXVmR
GHXPDDYDOLDomRLQGHSHQGHQWH
9DORUGDFRQWUDSUHVWDomRFRQWLQJHQWH
9DORUIL[RGDFRQWUDSUHVWDomRWUDQVIHULGD
9DORUMXVWRGDFRQWUDSUHVWDomRWUDQVIHULGD
$WLYRVOtTXLGRVDGTXLULGRV
0RQWDQWHSDJRDPDLRU
%DVHGHFOLHQWHV

ÈJLRSRUH[SHFWDWLYDGHUHQWDELOLGDGHIXWXUD









2 YDORU MXVWR GD FRQWUDSUHVWDomR WUDQVIHULGD p GH 5  PLO D VHUHP SDJRV DR YHQGHGRU GD
VHJXLQWHIRUDP
•
•

•

8PPRQWDQWHGH5PLOSDJRQDGDWDGRIHFKDPHQWR
8PDSDUFHODGLIHULGDDVHUSDJDHPGLDVQRPRQWDQWHGH5PLOFRUULJLGDSRUGR
&',GRSHUtRGRGHIHFKDPHQWRDWpDGDWDGRSDJDPHQWRDFUHVFLGRRXGLPLQXtGRSRUXPDMXVWHGH
SUHoRGHDTXLVLomRUHIHUHQWHDYDULDomRHQWUHRFDSLWDOGHJLURHRHQGLYLGDPHQWR/tTXLGR
&RQWUDSUHVWDomRFRQWLQJHQWHQRPRQWDQWHGH5PLODVHUSDJDDSyVDQRVGDGDWD
GHIHFKDPHQWRVHQHQKXPDGHPDQGDSDVVLYDWHQKDVLGRLQLFLDGDFRQWUDDVRFLHGDGHH
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•

,QWHJUDOL]DomRGHQRYDVDo}HVQD&RQH[mR6HUYLoRVGH&RPXQLFDomR0XOWLPtGLD
6$QRYDORUMXVWRGH5PLOUHSUHVHQWDQGRXPDSDUWLFLSDomRGHGRFDSLWDO
VRFLDOGDHPSUHVDILFDQGRRFDSLWDOVRFLDODSyVDRSHUDomRUHSUHVHQWDGRDVHJXLQWHIRUPD



6H QRYDV LQIRUPDo}HV REWLGDV QR SUD]R GH XP DQR D SDUWLU GD GDWD GD DTXLVLomR VREUH IDWRV H
FLUFXQVWkQFLDVH[LVWHQWHVQDGDWDGDDTXLVLomRLQGLFDUHPDMXVWHVQRVYDORUHVPHQFLRQDGRVDFLPD
RXTXDOTXHUSURYLVmRDGLFLRQDOH[LVWHQWHQDGDWDGDDTXLVLomRDFRQWDELOL]DomRGDDTXLVLomRVHUi
UHYLVWD
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3ROtWLFDGHGHVWLQDomRGRVUHVXOWDGRV








DUHJUDVVREUH
UHWHQomRGH
OXFURV

(PGHGH]HPEURGHD
&RPSDQKLD DGRWDYD FRPR
SROtWLFDGHUHWHQomRGHOXFURVDV
SUHYLV}HV FRQWLGDV HP VHX
HVWDWXWR VRFLDO H QD /HL GDV
6RFLHGDGHV
SRU
$o}HV
DXWRUL]DQGRDDVVHPEOHLDJHUDO
DGHOLEHUDUUHWHUSDUFHODWRWDORX
SDUFLDO UHPDQHVFHQWH GR OXFUR
OtTXLGR GR H[HUFtFLR SDUD
H[HFXomR GH RUoDPHQWR GH
FDSLWDO
DSURYDGR
SHOD
DVVHPEOHLD JHUDO DSyV L  D
GHGXomR
GRV
SUHMXt]RV
DFXPXODGRV VH KRXYHU H D
SURYLVmRSDUDRLPSRVWRVREUHD
UHQGD LL  D GHVWLQDomR GH 
GR OXFUR OtTXLGR SDUD D
FRQVWLWXLomR GD UHVHUYD OHJDO
LLL DGHVWLQDomRGROXFUROtTXLGR
SDUD IRUPDomR GH UHVHUYDV
SURSRVWDV SHOR FRQVHOKR ILVFDO
TXDQGRLQVWDODGRDSURYDGDHP
DVVHPEOHLD JHUDO H LY  D
GHVWLQDomR GH  GR OXFUR
OtTXLGR
DMXVWDGR
SHODV
GHVWLQDo}HV DQWHULRUHV SDUD
GLVWULEXLomR DRV DFLRQLVWDV D
WtWXOR GH GLYLGHQGR PtQLPR
REULJDWyULR

(PGHGH]HPEURGHD
&RPSDQKLD DGRWDYD FRPR
SROtWLFDGHUHWHQomRGHOXFURVDV
SUHYLV}HV FRQWLGDV HP VHX
HVWDWXWR VRFLDO H QD /HL GDV
6RFLHGDGHV
SRU
$o}HV
DXWRUL]DQGRDDVVHPEOHLDJHUDO
DGHOLEHUDUUHWHUSDUFHODWRWDORX
SDUFLDO UHPDQHVFHQWH GR OXFUR
OtTXLGR GR H[HUFtFLR SDUD
H[HFXomR GH RUoDPHQWR GH
FDSLWDO
DSURYDGR
SHOD
DVVHPEOHLD JHUDO DSyV L  D
GHGXomR
GRV
SUHMXt]RV
DFXPXODGRV VH KRXYHU H D
SURYLVmRSDUDRLPSRVWRVREUHD
UHQGD LL  D GHVWLQDomR GH 
GR OXFUR OtTXLGR SDUD D
FRQVWLWXLomR GD UHVHUYD OHJDO
LLL DGHVWLQDomRGROXFUROtTXLGR
SDUD IRUPDomR GH UHVHUYDV
SURSRVWDV SHOR FRQVHOKR ILVFDO
TXDQGRLQVWDODGRDSURYDGDHP
DVVHPEOHLD JHUDO H LY  D
GHVWLQDomR GH  GR OXFUR
OtTXLGR
DMXVWDGR
SHODV
GHVWLQDo}HV DQWHULRUHV SDUD
GLVWULEXLomR DRV DFLRQLVWDV D
WtWXOR GH GLYLGHQGR PtQLPR
REULJDWyULR

(PGHGH]HPEURGHD
&RPSDQKLD DGRWDYD FRPR
SROtWLFDGHUHWHQomRGHOXFURVDV
SUHYLV}HV FRQWLGDV HP VHX
HVWDWXWR VRFLDO H QD /HL GDV
6RFLHGDGHV
SRU
$o}HV
DXWRUL]DQGRDDVVHPEOHLDJHUDO
DGHOLEHUDUUHWHUSDUFHODWRWDORX
SDUFLDO UHPDQHVFHQWH GR OXFUR
OtTXLGR GR H[HUFtFLR SDUD
H[HFXomR GH RUoDPHQWR GH
FDSLWDO
DSURYDGR
SHOD
DVVHPEOHLD JHUDO DSyV L  D
GHGXomR
GRV
SUHMXt]RV
DFXPXODGRV VH KRXYHU H D
SURYLVmRSDUDRLPSRVWRVREUHD
UHQGD LL  D GHVWLQDomR GH 
GR OXFUR OtTXLGR SDUD D
FRQVWLWXLomR GD UHVHUYD OHJDO
LLL DGHVWLQDomRGROXFUROtTXLGR
SDUD IRUPDomR GH UHVHUYDV
SURSRVWDV FRQVHOKR ILVFDO
TXDQGRLQVWDODGRDSURYDGDHP
DVVHPEOHLD JHUDO H LY  D
GHVWLQDomR GH  GR OXFUR
OtTXLGR
DMXVWDGR
SHODV
GHVWLQDo}HV DQWHULRUHV SDUD
GLVWULEXLomR DRV DFLRQLVWDV D
WtWXOR GH GLYLGHQGR PtQLPR
REULJDWyULR

DLYDORUHVGDV
UHWHQo}HVGH
OXFURV

1mR DSOLFiYHO WHQGR HP YLVWD
TXH QR H[HUFtFLR VRFLDO
HQFHUUDGR HP  GH GH]HPEUR
GH  QmR KRXYH UHWHQo}HV
GH OXFURV VHQGR TXH D
WRWDOLGDGH GR OXFUR OtTXLGR GR
H[HUFtFLR IRL GHVWLQDGR j
GHGXomR
GH
SUHMXt]RV
DFXPXODGRV

1mR DSOLFiYHO WHQGR HP YLVWD
TXH QR H[HUFtFLR VRFLDO
HQFHUUDGR HP  GH GH]HPEUR
GH  QmR KRXYH UHWHQo}HV
GH OXFURV VHQGR TXH D
WRWDOLGDGH GR OXFUR OtTXLGR GR
H[HUFtFLR IRL GHVWLQDGR j
GHGXomR
GH
SUHMXt]RV
DFXPXODGRV

1mR DSOLFiYHO WHQGR HP YLVWD
TXH QR H[HUFtFLR VRFLDO
HQFHUUDGR HP  GH GH]HPEUR
GH  QmR KRXYH UHWHQo}HV
GH OXFURV VHQGR TXH D
WRWDOLGDGH GR OXFUR OtTXLGR GR
H[HUFtFLR IRL GHVWLQDGR j
GHGXomR
GH
SUHMXt]RV
DFXPXODGRV

DLLSHUFHQWXDLV
HPUHODomRDRV
OXFURVWRWDLV
GHFODUDGRV

1mR DSOLFiYHO WHQGR HP YLVWD
TXH QR H[HUFtFLR VRFLDO
HQFHUUDGR HP  GH GH]HPEUR
GH  QmR KRXYH UHWHQo}HV
GH OXFURV VHQGR TXH D
WRWDOLGDGH GR OXFUR OtTXLGR GR
H[HUFtFLR IRL GHVWLQDGR j
GHGXomR
GH
SUHMXt]RV
DFXPXODGRV

1mR DSOLFiYHO WHQGR HP YLVWD
TXH QR H[HUFtFLR VRFLDO
HQFHUUDGR HP  GH GH]HPEUR
GH  QmR KRXYH UHWHQo}HV
GH OXFURV VHQGR TXH D
WRWDOLGDGH GR OXFUR OtTXLGR GR
H[HUFtFLR IRL GHVWLQDGR j
GHGXomR
GH
SUHMXt]RV
DFXPXODGRV

1mR DSOLFiYHO WHQGR HP YLVWD
TXH QR H[HUFtFLR VRFLDO
HQFHUUDGR HP  GH GH]HPEUR
GH  QmR KRXYH UHWHQo}HV
GH OXFURV VHQGR TXH D
WRWDOLGDGH GR OXFUR OtTXLGR GR
H[HUFtFLR IRL GHVWLQDGR j
GHGXomR
GH
SUHMXt]RV
DFXPXODGRV

EUHJUDVVREUH
GLVWULEXLomRGH
GLYLGHQGRV

(PGHGH]HPEURGHR
HVWDWXWR VRFLDO GD &RPSDQKLD
SUHYLDTXHRVDFLRQLVWDVWHULDP
GLUHLWR GH UHFHEHU FRPR
GLYLGHQGR REULJDWyULR QDTXHOH
H[HUFtFLRTXDQWLDHTXLYDOHQWHD
QRPtQLPRGROXFUROtTXLGR

(PGHGH]HPEURGHR
HVWDWXWR VRFLDO GD &RPSDQKLD
SUHYLDTXHRVDFLRQLVWDVWHULDP
GLUHLWR GH UHFHEHU FRPR
GLYLGHQGR REULJDWyULR QDTXHOH
H[HUFtFLRTXDQWLDHTXLYDOHQWHD
QRPtQLPRGROXFUROtTXLGR

(PGHGH]HPEURGHR
HVWDWXWR VRFLDO GD &RPSDQKLD
SUHYLDTXHRVDFLRQLVWDVWHULDP
GLUHLWR GH UHFHEHU FRPR
GLYLGHQGR REULJDWyULR QDTXHOH
H[HUFtFLRTXDQWLDHTXLYDOHQWHD
QRPtQLPRGROXFUROtTXLGR
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DMXVWDGR SHODV GHVWLQDo}HV
GHVFULWDVQRLWHPDDFLPD

DMXVWDGR SHODV GHVWLQDo}HV
GHVFULWDVQRLWHPDDFLPD

DMXVWDGR SHODV GHVWLQDo}HV
GHVFULWDVQRLWHPDDFLPD

&RQIRUPH GHVFULWR QR VXELWHP
DL DFLPD QmR KRXYH
GLVWULEXLomR GH GLYLGHQGRV
REULJDWyULRV
UHIHUHQWH
DR
H[HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR HP
GHGH]HPEURGHWHQGR
HP YLVWD TXH D WRWDOLGDGH GR
OXFUR OtTXLGR GR H[HUFtFLR IRL
GHVWLQDGR j GHGXomR GH
SUHMXt]RVDFXPXODGRV

&RQIRUPH GHVFULWR QR VXELWHP
DL DFLPD QmR KRXYH
GLVWULEXLomR GH GLYLGHQGRV
REULJDWyULRV
UHIHUHQWH
DR
H[HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR HP
GHGH]HPEURGHWHQGR
HP YLVWD TXH D WRWDOLGDGH GR
OXFUR OtTXLGR GR H[HUFtFLR IRL
GHVWLQDGR j GHGXomR GH
SUHMXt]RVDFXPXODGRV

&RQIRUPH GHVFULWR QR VXELWHP
DL DFLPD QmR KRXYH
GLVWULEXLomR GH GLYLGHQGRV
REULJDWyULRV
UHIHUHQWH
DR
H[HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR HP
GHGH]HPEURGHWHQGR
HP YLVWD TXH D WRWDOLGDGH GR
OXFUR OtTXLGR GR H[HUFtFLR IRL
GHVWLQDGR j GHGXomR GH
SUHMXt]RVDFXPXODGRV

FSHULRGLFLGDGH
GDV
GLVWULEXLo}HVGH
GLYLGHQGRV

(PGHGH]HPEURGHR

(PGHGH]HPEURGHR

(PGHGH]HPEURGHR

HVWDWXWR VRFLDO GD &RPSDQKLD

HVWDWXWR VRFLDO GD &RPSDQKLD

HVWDWXWR VRFLDO GD &RPSDQKLD

SUHYLD D GLVWULEXLomR DQXDO GH

SUHYLD D GLVWULEXLomR DQXDO GH

SUHYLD D GLVWULEXLomR DQXDO GH

GLYLGHQGRVDRVVHXVDFLRQLVWDV

GLYLGHQGRVDRVVHXVDFLRQLVWDV

GLYLGHQGRVDRVVHXVDFLRQLVWDV

GHYHQWXDLV
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 H SHOR
HVWDWXWRVRFLDOGD&RPSDQKLDD
&RPSDQKLD
QmR
SRVVXtD
UHVWULo}HV j GLVWULEXLomR GH
GLYLGHQGRV
LPSRVWDV
SRU
OHJLVODomR RX UHJXODPHQWDomR
SRU FRQWUDWRV RX GHFLV}HV
MXGLFLDLV DGPLQLVWUDWLYDV RX
DUELWUDLV

6DOYR SHOR GLVSRVWR QD /HL GDV
6RFLHGDGHV SRU $o}HV H SHOR
HVWDWXWRVRFLDOGD&RPSDQKLDD
&RPSDQKLD
QmR
SRVVXtD
UHVWULo}HV j GLVWULEXLomR GH
GLYLGHQGRV
LPSRVWDV
SRU
OHJLVODomR RX UHJXODPHQWDomR
SRU FRQWUDWRV RX GHFLV}HV
MXGLFLDLV DGPLQLVWUDWLYDV RX
DUELWUDLV

6DOYR SHOR GLVSRVWR QD /HL GDV
6RFLHGDGHV SRU $o}HV H SHOR
HVWDWXWRVRFLDOGD&RPSDQKLDD
&RPSDQKLD
QmR
SRVVXtD
UHVWULo}HV j GLVWULEXLomR GH
GLYLGHQGRV
LPSRVWDV
SRU
OHJLVODomR RX UHJXODPHQWDomR
SRU FRQWUDWRV RX GHFLV}HV
MXGLFLDLV DGPLQLVWUDWLYDV RX
DUELWUDLV

HSROtWLFDGH
GHVWLQDomRGH
UHVXOWDGRV

(PGHGH]HPEURGHD
&RPSDQKLDQmRSRVVXtDSROtWLFD
HVSHFtILFD TXH WUDWDVVH VREUH
GHVWLQDomRGHUHVXOWDGRV

(PGHGH]HPEURGHD
&RPSDQKLDQmRSRVVXtDSROtWLFD
HVSHFtILFD TXH WUDWDVVH VREUH
GHVWLQDomRGHUHVXOWDGRV

(PGHGH]HPEURGHD
&RPSDQKLDQmRSRVVXtDSROtWLFD
HVSHFtILFD TXH WUDWDVVH VREUH
GHVWLQDomRGHUHVXOWDGRV
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3.5 - Distribuição de Dividendos E Retenção de Lucro Líquido
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável, tendo em vista que, nos últimos três exercícios sociais e no período corrente, não houve a distribuição de
dividendos ou retenção de lucro líquido, conforme informado no item 3.4 deste Formulário de Referência.
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3.6 - Declaração de Dividendos À Conta de Lucros Retidos ou Reservas

'HFODUDomRGHGLYLGHQGRVjFRQWDGHOXFURVUHWLGRVRXUHVHUYDV
1RVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGHHHQRSHUtRGRGHVHLV
PHVHVILQGRHPGHMXQKRGHQmRIRUDPGHFODUDGRVSHOD&RPSDQKLDGLYLGHQGRVjFRQWDGH
OXFURVUHWLGRVQHPUHVHUYDVFRQVWLWXtGDVHPH[HUFtFLRVDQWHULRUHV
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Índice de Endividamento
Índice de Endividamento

408.049.000,00

31/12/2019

Tipo de índice

463.537.000,00

Soma do Passivo
Circulante e Não
Circulante

30/06/2020

Exercício Social

3.7 - Nível de Endividamento

Formulário de Referência - 2020 - TRIPLE PLAY BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A.

1,36140221

1,50651144
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Índice de Descrição e motivo da utilização de outro índice
endividamento

Versão : 1

641

Garantia Real

Quirografárias

Empréstimo

Empréstimo

Outras garantias ou
privilégios

11.692.400,00

2.458.000,00

9.234.400,00

Inferior a um ano

123.584.200,00

49.869.000,00

73.715.200,00

115.241.400,00

21.463.000,00

93.778.400,00

Um a três anos Três a cinco anos

0,00

0,00

0,00

Superior a cinco anos

250.518.000,00

73.790.000,00

176.728.000,00

Total

Versão : 1

Garantia Real

Quirografárias

Empréstimo

Empréstimo

Outras garantias ou
privilégios

16.844.333,33

14.704.687,75

2.139.645,58

Inferior a um ano

63.300.666,66

15.822.776,29

47.477.890,37

103.227.666,66

35.302.517,98

67.925.148,68

Um a três anos Três a cinco anos

42.208.333,33

8.608.000,00

33.600.333,33

Superior a cinco anos

225.580.999,98

74.437.982,02

151.143.017,96

Total

PÁGINA: 21 de 344

Os saldos apresentados acima referem-se às rubricas de empréstimos, financiamentos e arrendamentos apresentadas nas demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2019.

Observação

Total

Tipo de Garantia

Tipo de Obrigação

Exercício social (31/12/2019)

Os saldos apresentados acima referem-se às rubricas de empréstimos, financiamentos e arrendamentos apresentadas nas informações financeiras trimestrais consolidadas da Companhia referentes ao período de
seis meses findo em 30 de junho de 2020.

Observação

Total

Tipo de Garantia

Tipo de Obrigação

Últ. Inf. Contábil (30/06/2020)

3.8 - Obrigações

Formulário de Referência - 2020 - TRIPLE PLAY BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A.

Formulário de Referência - 2020 - TRIPLE PLAY BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A.

Versão : 1

3.9 - Outras Informações Relevantes

2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV
3DUDLQIRUPDo}HVVREUHHPSUpVWLPRVILQDQFLDPHQWRVHRXWUDVREULJDo}HVGD&RPSDQKLDLQFOXLQGR
DH[LVWrQFLDGHGLVSRVLo}HVVREUHcross-defaultQRVFRQWUDWRVHYDORUHVPRELOLiULRVUHSUHVHQWDWLYRV
GHGtYLGDGD&RPSDQKLDYHULWHPIGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
&RPSOHPHQWRjVLQIRUPDo}HVGRLWHP³±2EULJDo}HV´
(P UD]mR GH XPD OLPLWDomR GH SUHHQFKLPHQWR QR VLVWHPD (PSUHVDV1HW LQIRUPDo}HV
FRPSOHPHQWDUHV DR LWHP  GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD VHJXHP DSUHVHQWDGDV DEDL[R
FRQVLGHUDQGRTXHDVLQIRUPDo}HVUHIOHWHPGHIRUPDPDLVDGHTXDGDDVREULJDo}HVDVVXPLGDVSHOD
&RPSDQKLDQRVSHUtRGRVLQGLFDGRV
ÒOW,QI&RQWiELO  
6XSHULRUD
FLQFR
DQRV

7LSRGH
2EULJDomR

7LSRGH
*DUDQWLD

,QIHULRUDXP
DQR

8PDWUrV
DQRV

7UrVDFLQFR
DQRV

(PSUpVWLPRV

*DUDQWLD
5HDO











4XLURJUDIiULD

































(PSUpVWLPRVH
DUUHQGDPHQWRV
2EULJDomR
FRPDTXLVLomR
GHFRQWURODGD
7RWDO

7RWDO

2EVHUYDomR



2VVDOGRVDSUHVHQWDGRVDFLPDUHIHUHPVHjVUXEULFDVGHHPSUpVWLPRVILQDQFLDPHQWRVHDUUHQGDPHQWRVDSUHVHQWDGDV
QDV,QIRUPDo}HV7ULPHVWUDLV±,75FRQVROLGDGDVGD&RPSDQKLDUHIHUHQWHVDRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKR
GH
([HUFtFLR6RFLDO  
7LSRGH
2EULJDomR
(PSUpVWLPRV
(PSUpVWLPRVH
DUUHQGDPHQWRV
2EULJDomRFRP
DTXLVLomRGH
FRQWURODGD

7LSRGH
*DUDQWLD
*DUDQWLD
5HDO

,QIHULRUD
XPDQR

8PDWUrV
DQRV

7UrVDFLQFR
DQRV

6XSHULRUD
FLQFRDQRV

7RWDO











4XLURJUDIiULD 



















 





7RWDO




2EVHUYDomR
2VVDOGRVDSUHVHQWDGRVDFLPDUHIHUHPVHjVUXEULFDVGHHPSUpVWLPRVILQDQFLDPHQWRVHDUUHQGDPHQWRVDSUHVHQWDGDV
QDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVFRQVROLGDGDVGD&RPSDQKLDUHIHUHQWHVDRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEUR
GH

&RQWUDWRVGH&RQVXOWRULD
1R kPELWR GD DTXLVLomR GD &RPSDQKLD SHOD $/$2) %UDVLO 0tGLD )XQGR GH ,QYHVWLPHQWR HP
3DUWLFLSDo}HV 0XOWLHVWUDWpJLD ³$/$2) 0tGLD ),3´  DV VXEVLGLiULDV GD &RPSDQKLD ILUPDUDP
FRQWUDWRVGHFRQVXOWRULDFRPD$/$2)GR%UDVLO$GPLQLVWUDGRUDGH9DORUHV0RELOLiULRVH&RQVXOWRULD
/WGD ³$/$2)&RQVXOWRULD´ DWXDOJHVWRUDGD$/$2)0tGLD),3 RV³&RQWUDWRVGH&RQVXOWRULD´ 
SHORSUD]RGHYLQWHDQRVSRGHQGRVHUUHQRYDGRVSRUSHUtRGRVDGLFLRQDLVGHDQRVFDGD'HDFRUGR
FRPHVVHV&RQWUDWRVGH&RQVXOWRULDD$/$2)&RQVXOWRULDIRUQHFHj&RPSDQKLDHVXDVVXEVLGLiULDV
FRQVXOWRULD HPSUHVDULDO H RXWURV VHUYLoRV GH DVVHVVRULD (P FRQWUDSDUWLGD DV VXEVLGLiULDV GD
&RPSDQKLD VH FRPSURPHWHP D SDJDU XPD WD[D DQXDO HTXLYDOHQWH DR PDLRU YDORU HQWUH  GR
(%,7'$FRQVROLGDGRGD&RPSDQKLDRX5YHULILFDGRQRH[HUFtFLRVRFLDOLPHGLDWDPHQWH
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DQWHULRU2V&RQWUDWRVGH&RQVXOWRULDVHUmRUHVFLQGLGRVDSyVDFRQVXPDomRGDRIHUWDS~EOLFDLQLFLDO
GHDo}HVGD&RPSDQKLD ,32 
$SyV D UHVFLVmR GRV &RQWUDWRV GH &RQVXOWRULD H D FRQVXPDomR GR ,32 D &RPSDQKLD SUHWHQGH
FHOHEUDU XPDFRUGR GHUHHPEROVRGHGHVSHVDV FRP D $/$2)&RQVXOWRULDQRV WHUPRVGR TXDOD
&RPSDQKLD VHUi FRPSURPHWHUi D UHHPEROVDU D $/$2) &RQVXOWRULD DSyV R ,32 SRU TXDLVTXHU
GHVSHVDV LQFRUULGDV SHOD $/$2) &RQVXOWRULD HP UD]mR GD SUHVWDomR GH VHUYLoRV IXWXURV SDUD D
&RPSDQKLD$SUHYLVmRpGHTXHRUHIHULGRFRQWUDWRGHUHHPEROVRGHGHVSHVDVWHQKDSUD]RGHXP
DQR UHQRYiYHOSRUP~WXRFRQVHQWLPHQWRGDVSDUWHV HSUHYHMDXPSDJDPHQWRPi[LPRDQXDOSHOD
&RPSDQKLDGH5PLO
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'HVFULomRGRVIDWRUHVGHULVFR
2 LQYHVWLPHQWR QRV YDORUHV PRELOLiULRV GH HPLVVmR GD &RPSDQKLD HQYROYH D H[SRVLomR D
GHWHUPLQDGRVULVFRV$QWHVGHWRPDUTXDOTXHUGHFLVmRGHLQYHVWLPHQWRHPTXDOTXHUYDORUPRELOLiULR
GH HPLVVmR GD &RPSDQKLD RV SRWHQFLDLV LQYHVWLGRUHV GHYHP DQDOLVDU FXLGDGRVDPHQWH WRGDV DV
LQIRUPDo}HV FRQWLGDV QHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD RV ULVFRV PHQFLRQDGRV DEDL[R H DV
GHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGD&RPSDQKLDHUHVSHFWLYDVQRWDVH[SOLFDWLYDV2VQHJyFLRVVLWXDomR
ILQDQFHLUD UHVXOWDGRV RSHUDFLRQDLV IOX[R GH FDL[D OLTXLGH] HRX QHJyFLRV IXWXURV GD &RPSDQKLD
SRGHUmR VHU DIHWDGRV GH PDQHLUD DGYHUVD SRU TXDOTXHU GRV IDWRUHV GH ULVFR GHVFULWRV D VHJXLU
LQFOXVLYH PDV QmR OLPLWDGR DRV LPSDFWRV GD &29,' QRV QHJyFLRV 2 SUHoR GH PHUFDGR GRV
YDORUHVPRELOLiULRVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDSRGHUiGLPLQXLUHPUD]mRGHTXDOTXHUGHVVHVHRXGH
RXWURVIDWRUHVGHULVFRKLSyWHVHVHPTXHRVSRWHQFLDLVLQYHVWLGRUHVSRGHUmRSHUGHUVXEVWDQFLDORX
WRWDOPHQWHRVHXLQYHVWLPHQWRQRVYDORUHVPRELOLiULRVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLD2VULVFRVGHVFULWRV
DEDL[R VmR DTXHOHV TXH D &RPSDQKLD FRQKHFH H DFUHGLWD TXH QD GDWD GHVWH )RUPXOiULR GH
5HIHUrQFLD SRGHP DIHWDU D &RPSDQKLD H VXDV VXEVLGLiULDV DGYHUVDPHQWH $OpP GLVVR ULVFRV
DGLFLRQDLVQmRFRQKHFLGRVRXFRQVLGHUDGRVLUUHOHYDQWHVSHOD&RPSDQKLDQDGDWDGHVWH)RUPXOiULR
GH5HIHUrQFLDWDPEpPSRGHUmRDIHWDUD&RPSDQKLDDGYHUVDPHQWH
3DUDRVILQVGHVWDVHomR³)DWRUHVGH5LVFR´H[FHWRVHH[SUHVVDPHQWHLQGLFDGRGHPDQHLUDGLYHUVD
RXVHRFRQWH[WRDVVLPRH[LJLUDPHQomRDRIDWRGHTXHXPULVFRLQFHUWH]DRXSUREOHPDSRGHUi
FDXVDU RX WHU RX FDXVDUi RX WHUi ³HIHLWR DGYHUVR´ RX ³HIHLWR QHJDWLYR´ SDUD D &RPSDQKLD RX
H[SUHVV}HVVLPLODUHVVLJQLILFDTXHWDOULVFRLQFHUWH]DRXSUREOHPDSRGHUiRXSRGHULDFDXVDUHIHLWR
DGYHUVRUHOHYDQWHQRVQHJyFLRVVLWXDomRILQDQFHLUDUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVIOX[RGHFDL[DOLTXLGH]
HRX QHJyFLRV IXWXURV GD &RPSDQKLD H GDV VXDV VXEVLGLiULDV EHP FRPR QR SUHoR GRV YDORUHV
PRELOLiULRVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLD([SUHVV}HVVLPLODUHVLQFOXtGDVQHVWDVHomR³)DWRUHVGH
5LVFR´GHYHPVHUFRPSUHHQGLGDVQHVVHFRQWH[WR
1mR REVWDQWH D VXEGLYLVmR GHVWD VHomR ³ )DWRUHV GH 5LVFR´ GHWHUPLQDGRV IDWRUHV GH ULVFR TXH
HVWHMDPHPXPLWHPSRGHPWDPEpPVHDSOLFDUDRXWURVLWHQV
D

j&RPSDQKLD

A Companhia pode não ser capaz de realizar aquisições no momento e em termos ou preços
desejados. Adicionalmente, a Companhia pode não ser capaz de integrar tais aquisições com
sucesso aos seus negócios, sendo que tais aquisições podem não trazer os resultados que a
Companhia espera e/ou expor a Companhia a determinados riscos não vislumbrados.
2VXFHVVRGDVRSHUDo}HVHFUHVFLPHQWRGD&RPSDQKLDGHSHQGHGDVXDFDSDFLGDGHGHLGHQWLILFDU
RSRUWXQLGDGHV QHJRFLDU H LQWHJUDU GH IRUPD VDWLVIDWyULD RSRUWXQLGDGHV GH DTXLVLo}HV RX
LQYHVWLPHQWRV$QHJRFLDomRHFRQFUHWL]DomRGHSRWHQFLDLVDTXLVLo}HVRXLQYHVWLPHQWRVEHPFRPR
DLQWHJUDomRGHHPSUHVDVRXDWLYRVDGTXLULGRVSRGHUiUHVXOWDUHPGHVYLRVXEVWDQFLDOHGHPDQGDU
XPHVIRUoRFRQVLGHUiYHOGRVUHFXUVRVDGPLQLVWUDWLYRVGD&RPSDQKLD
$OJXPDV GHVWDV DTXLVLo}HV HVWmR VXMHLWDV D FRQGLo}HV SUHFHGHQWHV LQFOXLQGR DSURYDo}HV
UHJXODWyULDV H GH FUHGRUHV FXMR FXPSULPHQWR QHP VHPSUH HVWi VRE FRQWUROH GD &RPSDQKLD $
LPSRVVLELOLGDGH GH VDWLVID]HU DV FRQGLo}HV SUHFHGHQWHV RX R FXPSULPHQWR GH PHGLGDV
FRQGLFLRQDQWHV LPSRVWDV SRU yUJmRV UHJXODGRUHV SRGHP DIHWDU DV RSHUDo}HV GD &RPSDQKLD HDV
VLQHUJLDVHVSHUDGDVSHODVDTXLVLo}HV2&RQVHOKR$GPLQLVWUDWLYRGH'HIHVD(FRQ{PLFD ³&$'(´ 
SRGHUi GHWHUPLQDU TXH XPD SRWHQFLDO DTXLVLomR HRX DVVRFLDomR GD &RPSDQKLD SRGHUi DIHWDU
QHJDWLYDPHQWH DV FRQGLo}HV GH FRQFRUUrQFLD QRV PHUFDGRV HP TXH D &RPSDQKLD DWXD 1HVWHV
FDVRVR&$'(SRGHUiUHMHLWDURSHUDo}HVTXHD&RPSDQKLDYLHUDUHDOL]DURXDLQGDDSURYiODVFRP
UHVWULo}HV FRQWUiULDV DRV LQWHUHVVHV GD &RPSDQKLD 4XDOTXHU GHVVDV GHFLV}HV SRGHUi DIHWDU
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DGYHUVDPHQWHRVUHVXOWDGRVGDVRSHUDo}HVGD&RPSDQKLDHRYDORUGHPHUFDGRGDVDo}HVGHVXD
HPLVVmR$LQGDXPDSRWHQFLDODTXLVLomRHRXDVVRFLDomRGD&RPSDQKLDTXHHQYROYDDWUDQVIHUrQFLD
GH FRQWUROH VRFLHWiULR LQFRUSRUDomR IXVmR FLVmR WUDQVIRUPDomR HRX UHGXomR GR FDSLWDO GH
HPSUHVDV SUHVWDGRUDV GH VHUYLoRV GH WHOHFRPXQLFDo}HV SRGHUi GHSHQGHU WDPEpP GH SUpYLD
DSURYDomRGD$JrQFLD1DFLRQDOGH7HOHFRPXQLFDo}HV ³$1$7(/´ QRVWHUPRVGD/HL)HGHUDOQ
GHGHMXOKRGH ³/HL*HUDOGH7HOHFRPXQLFDo}HV´RX³/*7´ HGDUHJXODPHQWDomR
YLJHQWHGD$1$7(/VREUHWXGRD5HVROXomR$QDWHOQGHGHIHYHUHLURGH ³5HVROXomR
$QDWHOQ´ D5HVROXomRQGHGHIHYHUHLURGH ³5HJXODPHQWR*HUDOGH
2XWRUJDV´  H DLQGD RXWURV RV UHJXODPHQWRV HVSHFtILFRV GH FDGD VHUYLoR GH WHOHFRPXQLFDo}HV
DSOLFiYHODGHSHQGHUGDVHVSHFLILFLGDGHVGRFDVRFRQFUHWR&DVRD$1$7(/LQGHILUDDDSURYDomR
GH SRWHQFLDO RSHUDomR D HVWUDWpJLD GH FUHVFLPHQWR H RV QHJyFLRV GD &RPSDQKLD SRGHP VHU
SUHMXGLFDGRVRTXHSRGHUiFDXVDUXPHIHLWRDGYHUVRUHOHYDQWHQRVVHXVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVH
QDVXDFDSDFLGDGHILQDQFHLUD
$OpPGLVVRD&RPSDQKLDSRGHQmRVHUFDSD]GHLGHQWLILFDUQRYDVRSRUWXQLGDGHVTXHVHMDPDWUDWLYDV
HPUD]mRGHFRQGLo}HVHSUHoRVQmRDWUDWLYRVGDDWXDomRGHVHXVSULQFLSDLVFRQFRUUHQWHV LQFOXVLYH
HPGHFRUUrQFLDGHFRQVROLGDomRQRVHWRU HGHUHVWULo}HVUHJXODWyULDVHQWUHRXWURVIDWRUHV
$GLFLRQDOPHQWHDJHUDomRGHFDL[DRULXQGDGHDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLVSRGHQmRVHUVXILFLHQWHSDUD
VXSRUWDU RV SODQRV GH H[SDQVmR GD &RPSDQKLD VHQGR QHFHVViULR TXH D &RPSDQKLD LQFRUUD HP
GtYLGDVDGLFLRQDLVRXHPLWDQRYRVYDORUHVPRELOLiULRVSDUDILQDQFLDUVHXFUHVFLPHQWRQmRRUJkQLFR
&DVRD&RPSDQKLDQmRVHMDFDSD]GHREWHUILQDQFLDPHQWRVRXFDVRYHQKDDREWrORVHPFRQGLo}HV
GHVIDYRUiYHLVH[LVWHULVFRGHTXHRVSODQRVGHQHJyFLRVHGHFUHVFLPHQWRLQRUJkQLFRGD&RPSDQKLD
WHQKDP TXH VHU UHYLVDGRV DIHWDQGR DGYHUVDPHQWH RV UHVXOWDGRV RSHUDFLRQDLV H FRQGLo}HV
ILQDQFHLUDVGD&RPSDQKLDEHPFRPRRYDORUGHPHUFDGRGDVDo}HVGHVXDHPLVVmR
$OpP GLVVR D &RPSDQKLD SRGH QmR VHU FDSD] GH LQWHJUDU GH IRUPD VDWLVIDWyULD DV RSHUDo}HV
GHFRUUHQWHVGDVDTXLVLo}HVTXHYHQKDPDRFRUUHUQRIXWXURRTXHFRQVHTXHQWHPHQWHSUHMXGLFDUi
HYHQWXDLV VLQHUJLDV H RV EHQHItFLRV TXH SRGHULDP VHU JHUDGRV SRU HVVDV DTXLVLo}HV LQFOXLQGR R
DXPHQWR GDV UHFHLWDV GD &RPSDQKLD RX D UHGXomR GH FXVWRV HVSHUDGRV JHUDQGR DVVLP XP
LPSDFWRQHJDWLYRQRVUHVXOWDGRVHQRYDORUGHPHUFDGRGDVDo}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLD$
&RPSDQKLDSRGHUiWHUGLILFXOGDGHFRPDLQWHJUDomRGHSRUH[HPSOR
•

RXWURVHPSUHJDGRVTXHQmRHVWHMDPIDPLOLDUL]DGRVFRPVXDVRSHUDo}HV

•

QRYRVIRUQHFHGRUHV

•

RXWURVFOLHQWHVTXHSRGHUmRRSWDUSRUPLJUDUSDUDRXWUDVFRPSDQKLDVGRVHWRU

•

VLVWHPDV GLVWLQWRV GH LQIRUPDo}HV SURFHVVDPHQWR GH UHFODPDo}HV H DUPD]HQDPHQWR GH
UHJLVWURVH

•

SROtWLFDVFRQWiEHLVLQFOXVLYHDVTXHH[LJHPDOWRJUDXGHGLVFHUQLPHQWRRXFRPSOH[RVSURFHVVRV
GH DYDOLDomR FRPR FRQWDELOL]DomR GH iJLR QD FRPELQDomR GH QHJyFLR DWLYRV LQWDQJtYHLV H
UHPXQHUDomRFRPEDVHHPDo}HV

3RUWRGDVDVTXHVW}HVDFLPDPHQFLRQDGDVD&RPSDQKLDSRGHQmRVHUFDSD]GHLPSOHPHQWDUFRP
r[LWRDVXDHVWUDWpJLDGHDTXLVLo}HVHDVVRFLDo}HV
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$LQGDpLPSRUWDQWHUHVVDOWDUTXHDVQRYDVDTXLVLo}HVUHDOL]DGDVSHOD&RPSDQKLDSRGHPVXMHLWDOD
DGHWHUPLQDGRVULVFRVQmRYLVOXPEUDGRVTXHLQFOXHPDSRVVLELOLGDGHGH
•

•

•

•

•

•

VXSHUHVWLPDU R YDORU GR QHJyFLR REMHWR GH DTXLVLomR HVSHFLDOPHQWH VH IRU FRQVLGHUDGR TXH
HVVHVQHJyFLRVSRGHPQmRRIHUHFHURVUHVXOWDGRVSUHYLVWRVHSRUWDQWRRVLQYHVWLPHQWRVSRGHP
QmRRIHUHFHURUHWRUQRHVSHUDGR
SDVVLYRV HRX FRQWLQJrQFLDV LQHVSHUDGRV RX QmR LGHQWLILFDGRV QD GLOLJrQFLD FRQGX]LGD QRV
QHJyFLRVDGTXLULGRV
FRPR VXFHVVRUD GRV QHJyFLRV GHVVDV LQVWLWXLo}HV REMHWR GH DTXLVLomR VHU UHVSRQVDELOL]DGD
SHORV VHXV SDVVLYRV LQFOXVLYH DTXHOHV FXMRV IDWRV JHUDGRUHV RFRUUHUDP DQWHV GD WUDQVDomR
DVVLPFRPRSRGHHVWDUVXMHLWDDRVULVFRVUHODFLRQDGRVDRVDWRVGRVDGPLQLVWUDGRUHVDQWHULRUHV
HVXMHLWDDUHVSRQVDELOL]DUVHSRUSRWHQFLDLVSDVVLYRVGRVDWRVRFRUULGRVDQWHVGDWUDQVDomR
FHOHEUDU GRFXPHQWRV VRFLHWiULRV QDV DTXLVLo}HV TXH GHYLGR j SDVVDJHP GR WHPSR SRGHP
FRQWHU WHUPRV H FRQGLo}HV QmR FRPSDWtYHLV FRP RV UHGLUHFLRQDPHQWRV HVWUDWpJLFRV GD
&RPSDQKLD R TXH SRGH UHVXOWDU HP HYHQWXDLV SUHMXt]RV IXWXURV UHODWLYRV jV RSHUDo}HV GDV
HPSUHVDV
QmRWHUPDSHDGRGHIRUPDH[DXVWLYDRXQmRREWHUDVDXWRUL]Do}HVUHJXODWyULDVQHFHVViULDVjV
RSHUDo}HV GDV FRPSDQKLDV DGTXLULGDV RX HP SURFHVVR GH DTXLVLomR SRGHQGR VRIUHU VDQomR
DGPLQLVWUDWLYDRXSHFXQLiULD
QmR WHU PRQLWRUDGR WRGD D H[WHQVmR GH ULVFRV UHODFLRQDGRV D DGHUrQFLD GDV HPSUHVDV HP
SURFHVVR GH DTXLVLomR RX Mi DGTXLULGDV HP UHODomR jV UHJUDV GH LQWHJULGDGH FRUSRUDWLYD
complianceDQWLFRUUXSomRHRXWUDV 

&DVR KDMD D PDWHULDOL]DomR GRV ULVFRV GLVSRVWRV DFLPD D &RPSDQKLD SRGHUi VHU LPSDFWDGD
QHJDWLYDPHQWHGRSRQWRGHYLVWDILQDQFHLURHUHSXWDFLRQDO
3RU ILP HP UD]mR GDV DTXLVLo}HV H GR FUHVFLPHQWR RUJkQLFR GD &RPSDQKLD DV GHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDVFRQVROLGDGDVHRXWUDVLQIRUPDo}HVILQDQFHLUDVLQFOXtGDVQHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
SRGHP QmR VHU FRPSDUiYHLV jV GHPRQVWUDo}HV RX LQIRUPDo}HV ILQDQFHLUDV GRV DQRV ILVFDLV RX
SHUtRGRVILVFDLVDQWHULRUHVRTXHSRGHYLUDDIHWDUDFDSDFLGDGHGHVHXVLQYHVWLGRUHVGHLGHQWLILFDU
WHQGrQFLDVIXWXUDVHSRWHQFLDLVSURVSHFo}HVQHJDWLYDV
1DPHGLGDTXHRVUHVXOWDGRVIXWXURVGDVDTXLVLo}HVQmRHVWLYHUHPHPOLQKDFRPDVH[SHFWDWLYDVGD
&RPSDQKLDD&RPSDQKLDSRGHVRIUHUXPHIHLWRDGYHUVRUHOHYDQWH3DUDPDLRUHVLQIRUPDo}HVVREUH
DV DTXLVLo}HV UHDOL]DGDV SHOD &RPSDQKLD YHU LWHQV ³ ± (YHQWRV VXEVHTXHQWHV jV ~OWLPDV
GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV´ H ³ ± 3ULQFLSDLV RSHUDo}HV VRFLHWiULDV´ GHVWH )RUPXOiULR GH
5HIHUrQFLD
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.
2VHWRUGHWHOHFRPXQLFDo}HVHVWiHPSURFHVVRGHFUHVFLPHQWRHFRQVROLGDomRVHQGRTXHQHVWH
SURFHVVRFRPSHWLPRVFRPFRQFRUUHQWHVFRPJUDQGHGLVSRQLELOLGDGHGHUHFXUVRVILQDQFHLURV&DVR
QRVVRVFRQFRUUHQWHVVHMDPPDLVEHPVXFHGLGRVQDLPSOHPHQWDomRGHVXDVHVWUDWpJLDVGHH[SDQVmR
GHDWLYLGDGHVLVVRSRGHDIHWDUQRVVDFDSDFLGDGHGHFRQFOXLUQRYDVDVVRFLDo}HVFRPDVHPSUHVDV
DOYRTXHLGHQWLILFDUPRVFRPLPSDFWRDGYHUVRVREUHQRVVDHVWUDWpJLDGHFUHVFLPHQWR
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$GLFLRQDOPHQWHjPHGLGDTXHDFRQVROLGDomRRFRUUHHODSRGHUHVXOWDUQRDXPHQWRGHFRQFRUUrQFLD
GHQWURGRPHUFDGRGD&RPSDQKLD$&RPSDQKLDSRGHVHULQFDSD]GHUHVSRQGHUDGHTXDGDPHQWHjV
SUHVV}HV GH SUHoR UHVXOWDQWHV GD FRQVROLGDomR GR PHUFDGR DIHWDQGR DGYHUVDPHQWH R QHJyFLR
FRQGLomRILQDQFHLUDHUHVXOWDGRVGHRSHUDo}HVGD&RPSDQKLD(VVHFHQiULRWDPEpPSRGHHQYROYHU
D &RPSDQKLD QD DWLYLGDGH GH LQFRUSRUDomR RX DTXLVLomR GH RXWUDV FRPSDQKLDV HP UHVSRVWD jV
PXGDQoDV QR DPELHQWH FRPSHWLWLYR R TXH SRGH GHVYLDU UHFXUVRV H DWHQomR GH RXWUDV IUHQWHV
SULRULWiULDVGRVQHJyFLRVGD&RPSDQKLD
A perda de membros da alta administração da Companhia ou sua incapacidade de atrair e
manter pessoal pode ter um efeito adverso relevante sobre as atividades, situação financeira
e resultados operacionais da Companhia.
1mR Ki JDUDQWLD GH TXH RV DGPLQLVWUDGRUHV H HPSUHJDGRV TXDOLILFDGRV FXMR GHVHPSHQKR HVWi
IRUWHPHQWHUHODFLRQDGRDRVXFHVVRGD&RPSDQKLDSHUPDQHoDPQRIXWXURDWXDQGRQD&RPSDQKLD
VHQGRTXHQHQKXPDGHVVDVSHVVRDVHVWiVXMHLWDDFRQWUDWRGHWUDEDOKRGHORQJRSUD]RRXDSDFWR
GHQmRFRQFRUUrQFLD
$OpPGLVVRD&RPSDQKLDQmRSRGHJDUDQWLUTXHWHUiVXFHVVRHPDWUDLUHPDQWHUSHVVRDOTXDOLILFDGR
SDUD LQWHJUDU D VXD DOWD DGPLQLVWUDomR 'HVVD IRUPD D SHUGD GH TXDOTXHU GRV PHPEURV GD DOWD
DGPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD H D VXD LQFDSDFLGDGH GH FRQWUDWDU SURILVVLRQDLV FRP D PHVPD
H[SHULrQFLDHTXDOLILFDomRSRGHPFDXVDUXPHIHLWRDGYHUVRQDVDWLYLGDGHVVLWXDomRILQDQFHLUDH
UHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVGD&RPSDQKLD
A pandemia da COVID-19 é inédita e pode produzir impactos voláteis e imprevisíveis sobre
vendas brutas de mercadorias, métricas importantes e os resultados da Companhia.
$2UJDQL]DomR0XQGLDOGH6D~GH ³206´ GHFODURXHPGHPDUoRGHRHVWDGRGHSDQGHPLD
HP UD]mR GD GLVVHPLQDomR JOREDO GD GRHQoD FRURQDYtUXV ³&29,'´  1D SUiWLFD D GHFODUDomR
VLJQLILFRX R UHFRQKHFLPHQWR SHOD 206 GH TXH GHVGH HQWmR R YtUXV VH GLVVHPLQRX SRU GLYHUVRV
FRQWLQHQWHVFRPWUDQVPLVVmRVXVWHQWDGDHQWUHDVSHVVRDV$GHFODUDomRGDSDQGHPLDGD&29,'
 GHVHQFDGHRX VHYHUDVPHGLGDV UHVWULWLYDV SRU SDUWH GH DXWRULGDGHV JRYHUQDPHQWDLV QRPXQGR
WRGRDILPGHWHQWDUFRQWURODURVXUWRUHVXOWDQGRHPPHGLGDVUHVWULWLYDVUHODFLRQDGDVDRIOX[RGH
SHVVRDVLQFOXLQGRTXDUHQWHQDHORFNGRZQUHVWULo}HVDYLDJHQVHWUDQVSRUWHVS~EOLFRVHIHFKDPHQWR
SURORQJDGRGHORFDLVGHWUDEDOKR
4XDOTXHUVXUWRGHXPDGRHQoDTXHDIHWHRFRPSRUWDPHQWRGDVSHVVRDVRXTXHGHPDQGHSROtWLFDV
S~EOLFDVGHUHVWULomRjFLUFXODomRGHSHVVRDVHRXGHFRQWDWRVRFLDOSRGHWHUXPLPSDFWRDGYHUVR
QRVQRVVRVQHJyFLRVEHPFRPRQDHFRQRPLDEUDVLOHLUD1HVVHVHQWLGRVXUWRVGHGRHQoDVWDPEpP
SRGHP L LPSRVVLELOLWDUTXHRVIXQFLRQiULRVGD&RPSDQKLDVHGLULMDPjVVXDVLQVWDODo}HV LQFOXLQGR
SRU SUHYHQomR RX SRU FRQWDPLQDomR HP ODUJD HVFDOD GH VHXV FRODERUDGRUHV  R TXH SRGHULD
SUHMXGLFDULDRUHJXODUGHVHQYROYLPHQWRGRVQHJyFLRVGD&RPSDQKLD LL LPSDFWDUVLJQLILFDWLYDPHQWH
DVRSHUDo}HVGD&RPSDQKLDFDVRRVFOLHQWHVGD&RPSDQKLDWHQKDPVXDUHQGDLPSDFWDGDSHUFDP
VHXVHPSUHJRVWHQKDPVXDVRSHUDo}HVLQWHUURPSLGDVHQFHUUDGDVWHPSRUDULDPHQWHRXVRIUHUHPRV
HIHLWRVGHXPDJUDYDPHQWRRXXPDQRYDRQGDGHGLVVHPLQDomRGD&29,'
2V LPSDFWRV GD SDQGHPLD GD &29,' SRUWDQWR VmR VHYHURV H JHQHUDOL]DGRV DOpP GLVVR
SHUPDQHFHPHPFRQVWDQWHHYROXomR7DQWRDSDQGHPLDTXDQWRDVUHVSRVWDVGDGDVSHORVJRYHUQRV
HSHORVHWRUSULYDGRMiDIHWDUDPDHFRQRPLDHRVPHUFDGRVILQDQFHLURVGHXPDPDQHLUDJHQHUDOL]DGD
'HVHQFDGHRXVHXPPRYLPHQWRGHGHVDFHOHUDomRHFRQ{PLFDTXHQmRVRPHQWHYHPQHJDWLYDPHQWH
DIHWDQGRFRPRSRGHFRQWLQXDUDDIHWDUDGHPDQGDSRUQRVVRVSURGXWRVeLPSRVVtYHOSUHYHURV
HIHLWRVHLPSDFWRVILQDLVGDSDQGHPLDGD&29,'WHQGRHPYLVWDDUiSLGDHYROXomRGDVLWXDomR
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&RPR UHVXOWDGR GD SDQGHPLD GD &29,' PXLWRV GRV FRODERUDGRUHV GD &RPSDQKLD HVWmR
WUDEDOKDQGRUHPRWDPHQWHHpSRVVtYHOTXHHVVHQRYRIRUPDWRLPSDFWHQHJDWLYDPHQWHDH[HFXomR
GRV SODQRV GH QHJyFLRV H RSHUDo}HV FRPHUFLDLV GD &RPSDQKLD 6H SRU H[HPSOR XP GHVDVWUH
QDWXUDO XPD TXHGD GH HQHUJLD XP SUREOHPD GH FRQHFWLYLGDGH RX TXDOTXHU RXWUR HYHQWR VLPLODU
LPSDFWDUDFDSDFLGDGHGHWUDEDOKRUHPRWRGRVFRODERUDGRUHVGD&RPSDQKLDSRGHVHUGLItFLORXHP
FHUWRV FDVRV DWp PHVPR LPSRVVtYHO PDQWHU QRVVDV DWLYLGDGHV FRPHUFLDLV SRU XP SHUtRGR
VXEVWDQFLDO $OpP GLVVR VH D SDQGHPLD GD &29,' VH PDQWLYHU LQDOWHUDGD p SRVVtYHO TXH D
&RPSDQKLD VRIUD LQWHUUXSo}HV FDVR VHXV FRODERUDGRUHV DGRHoDP H VH HQFRQWUHP LQFDSD]HV GH
GHVHPSHQKDUVXDVIXQo}HV7DPEpPpSRVVtYHOTXHRSHUDo}HVVHUYLoRVPyYHLVHGHLQWHUQHWVHMDP
DIHWDGRV$DPSOLDomRGRWUDEDOKRUHPRWRWDPEpPSRGHUHVXOWDUHPTXHVW}HVUHIHUHQWHVDRGLUHLWR
GHSULYDFLGDGHGRFRQVXPLGRUjVHJXUDQoDGRVVLVWHPDVGH7,HDSRVVtYHLVRSHUDo}HVIUDXGXOHQWDV
2V HIHLWRV GHFRUUHQWHV GRV HYHQWRV GD SDQGHPLD GR &29,' VmR FRQWtQXRV H SRUWDQWR D
&RPSDQKLDFRQWLQXDUiDYDOLDQGRDHYROXomRGRVVHXVHIHLWRVHPVXDVUHFHLWDVDWLYRVQHJyFLRVH
SHUVSHFWLYDVLQFOXLQGRTXDOTXHUSRVVtYHOLPSDFWRVREUHQRVVDFDSDFLGDGHGHFRQWLQXDURSHUDQGR
VHXV QHJyFLRV $Wp D GDWD GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD SXGHPRV REVHUYDU XP DXPHQWR QR
Q~PHURGHGHVOLJDPHQWRGHFOLHQWHV churn SRULQDGLPSOrQFLDHPYLUWXGHGDGHWHULRUDomRHFRQ{PLFD
GRSDtVHGDGLPLQXLomRGDUHQGDGLVSRQtYHODVVLPFRPRXPDXPHQWRGHUHFHEtYHLVGXYLGRVRV1mR
REVWDQWHQmRKiLQIRUPDo}HVDGLFLRQDLVGLVSRQtYHLVSDUDTXHD&RPSDQKLDSXGHVVHUHDOL]DUXPD
DYDOLDomR D UHVSHLWR GR LPSDFWR GR VXUWR GR &29,' HP VHXV QHJyFLRV DOpP GDTXHODV
DSUHVHQWDGDVQHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
$VLQFHUWH]DVHPUHODomRjGXUDomRGDVLQWHUUXSo}HVGRVQHJyFLRVEHPFRPRHPUHODomRDRVQtYHLV
GH GLVVHPLQDomR PXQGLDO GR YtUXV SURYDYHOPHQWH FRQWLQXDUmR D LPSDFWDU DGYHUVDPHQWH DV
HFRQRPLDV QDFLRQDO H JOREDO H SURGX]LUmR LPSDFWRV QHJDWLYRV VREUH RV QtYHLV GH JDVWRV GRV
FRQVXPLGRUHV $ H[WHQVmR WRWDO GRV LPSDFWRV GD SDQGHPLD GD &29,' QDV RSHUDo}HV GD
&RPSDQKLD PpWULFDV H GHVHPSHQKR ILQDQFHLUR GHSHQGH GH GHVHQYROYLPHQWRV IXWXURV TXH VmR
LQHUHQWHPHQWHLQFHUWRVHLPSUHYLVtYHLV'HQWUHHOHVLQFOXHPVHDGXUDomRHRVQtYHLVGHSURSDJDomR
GD SDQGHPLD GD &29,' H VHX LPSDFWR VREUH RV PHUFDGRV ILQDQFHLUR H GH FDSLWDLV DOpP GH
TXDLVTXHUQRYDVLQIRUPDo}HVTXHYHQKDPDVXUJLUVREUHDJUDYLGDGHGRYtUXVVXDGLVVHPLQDomR
SDUDRXWUDVUHJL}HVHDVDo}HVWRPDGDVSDUDFRQWrOR4XDOTXHUXPGHVVHVUHVXOWDGRVSRGHWHUXP
LPSDFWR DGYHUVR UHOHYDQWH QRV QHJyFLRV GD &RPSDQKLD VXD FRQGLomR ILQDQFHLUD UHVXOWDGRV
RSHUDFLRQDLVHFDSDFLGDGHGHH[HFXWDUHFDSLWDOL]DUVXDVHVWUDWpJLDV
3RUILPD&RPSDQKLDQmRFRQVLJDJDUDQWLUTXHRXWURVVXUWRVUHJLRQDLVHRXJOREDLVQmRDFRQWHFHUmR
(FDVRDFRQWHoDPD&RPSDQKLDQmRFRQVHJXHJDUDQWLUTXHVHUiFDSD]GHWRPDUDVSURYLGrQFLDV
QHFHVViULDVSDUDLPSHGLUXPLPSDFWRQHJDWLYRHPVHXVQHJyFLRVGHGLPHQVmRLJXDORXDWpVXSHULRU
DR LPSDFWR SURYRFDGR SHOD SDQGHPLD GR &29,' DJUDYDQGR GHPDLV ULVFRV DRV TXDLV D
&RPSDQKLDHVWiVXMHLWD
'HVVD IRUPD GHSHQGHQGR GD H[WHQVmR H GXUDomR GH WRGRV RV HIHLWRV GHVFULWRV DFLPD HP VHXV
QHJyFLRVHRSHUDo}HVRVFXVWRVGD&RPSDQKLDSRGHPDXPHQWDULQFOXLQGRFXVWRVSDUDWUDWDUGD
VD~GH H VHJXUDQoD GH VHXV FRODERUDGRUHV H VXD FDSDFLGDGH GH REWHU FHUWRV HTXLSDPHQWRV
VXSULPHQWRV RX VHUYLoRV SRGHP VHU UHVWULQJLGRV R TXH SRGHUi LPSDFWDU GH IRUPD DGYHUVD DV
RSHUDo}HVGD&RPSDQKLD
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A crescente utilização dos serviços de dados em substituição aos serviços de TV por
assinatura pode gerar efeito material adverso sobre os negócios, resultados operacionais,
condição financeira e perspectivas da Companhia.
$&RPSDQKLDHQIUHQWDFUHVFHQWHFRQFRUUrQFLDGRVVHUYLoRVGHYDORUDGLFLRQDGRTXHDJUHJDPDFHVVR
DFRQWH~GRDXGLRYLVXDOSRUPHLRGDLQWHUQHWHPHVSHFLDORstreamingSRUPHLRGHDSOLFDWLYRVoverthe-top 277 2VHJPHQWRGHVHUYLoRGHDFHVVRFRQGLFLRQDGR 6H$& SRSXODUPHQWHFRQKHFLGRSRU
79SRUDVVLQDWXUDYHPVRIUHQGRJUDQGHLPSDFWRFRPDGLVVHPLQDomRHFUHVFLPHQWRGHVHUYLoRVGH
streamingFRPDSDUWLFLSDomRGHDSOLFDWLYRVGH277
&RPRUHVXOWDGRRPHUFDGR79SRUDVVLQDWXUDHPTXHD&RPSDQKLDVHLQVHUHWHPVLGRREMHWRGH
XPDFUHVFHQWHSUHVVmRGHSUHoRVILQDLVDRFRQVXPLGRUHFRQWH~GR6HRVVHUYLoRVGH streaming
FRQWLQXDUHPDDXPHQWDUVXDSRSXODULGDGHDUHFHLWDPpGLDSRUXVXiULRRXaverage revenue per user
$538 GRVVHUYLoRVGH79SRUDVVLQDWXUDRIHUHFLGRVSHOD&RPSDQKLDSRGHUiVHUQHJDWLYDPHQWH
DIHWDGD$&RPSDQKLDLQFOXVLYHSRGHUiVHYHUREULJDGDDUHGX]LUDVWDULIDVDWXDOPHQWHFREUDGDV
SDUD WDLV VHUYLoRV RX DXPHQWDU FXVWRV RSHUDFLRQDLV GHYLGR D EXVFD SRU QRYRV IRUQHFHGRUHV GH
FRQWH~GRGHSURJUDPDomRRTXHSRGHUiUHVXOWDUHPPDUJHQVPDLVEDL[DVRFDVLRQDQGRXPHIHLWR
PDWHULDO DGYHUVR VREUH RV VHXV QHJyFLRV UHVXOWDGRV RSHUDFLRQDLV FRQGLomR ILQDQFHLUD H
SHUVSHFWLYDV
Os contratos financeiros e outros instrumentos representativos das dívidas da Companhia
estabelecem obrigações específicas para a Companhia, sendo que qualquer inadimplemento
em decorrência da inobservância dessas obrigações pode acarretar o inadimplemento ou
vencimento antecipado dessas obrigações e afetar adversamente e de forma relevante a
condição financeira da Companhia e sua capacidade de conduzir seus negócios.
$&RPSDQKLDpSDUWHHPGLYHUVRVLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURVDOJXQVGRVTXDLVH[LJHPRFXPSULPHQWR
GHREULJDo}HVHVSHFtILFDVWDLVFRPRRFXPSULPHQWRGHcovenants ILQDQFHLURVGLUHWDPHQWHDWUHODGRV
DRVVHXVUHVXOWDGRVFRPRQRFDVRGRFRQWUDWRGHHPSUpVWLPRGD&RPSDQKLDFRPR,)&HPTXH
GHYHREVHUYDUDGLYLVmRHQWUH'tYLGD(%,7'$$MXVWDGRSDUDILQVGHcovenantsTXHQmRGHYHUiVHU
VXSHULRU D  H R tQGLFH GH FREHUWXUD GR VHUYLoR GD GtYLGD TXH GHYHUi VHU PDLRU GR TXH 
FRQIRUPHGHVFULWRQRLWHP I GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD HQRFDVRGRFRQWUDWRFRPR,'%
DGLYLVmRHQWUH'tYLGD(%,7'$$MXVWDGRSDUDILQVGHcovenantsTXHQmRGHYHUiVHUVXSHULRUD
HRtQGLFHGHFREHUWXUDGRVHUYLoRGDGtYLGDTXHGHYHUiVHUPDLRUGRTXHDVVLPFRPRDOLPLWDomR
jFDSWDomRGHQRYDVGtYLGDVFRUSRUDWLYDVREVHUYDGRVGHWHUPLQDGRVUHTXLVLWRV$&RPSDQKLDSRGH
QmRVHUFDSD]GHDWHQGHUUHIHULGRVcovenantsHPYLUWXGHGHFRQGLo}HVDGYHUVDVGHVHXDPELHQWH
GH QHJyFLRV FRPR D UHWUDomR GR PHUFDGR HP TXH D &RPSDQKLD DWXD H R FHQiULR HFRQ{PLFR
GHFRUUHQWH GD &29,' ,QDGLPSOHPHQWRV D HVWHV LQVWUXPHQWRV TXH QmR VHMDP VDQDGRV RX
UHQXQFLDGRVSHORVUHVSHFWLYRVFUHGRUHVSRGHUmRDFDUUHWDUDGHFLVmRGHVVHVFUHGRUHVHPGHFODUDU
LQDGLPSOHPHQWR RX R YHQFLPHQWR DQWHFLSDGR GH WDLV GtYLGDV EHP FRPR SRGHP UHVXOWDU QR
YHQFLPHQWR DQWHFLSDGR RX LQDGLPSOHPHQWR FUX]DGR cross-default e cross-acceleration  GH RXWUDV
REULJDo}HV GD &RPSDQKLD R TXH SRGHULD DIHWDU DGYHUVDPHQWH H GH IRUPD UHOHYDQWH D FRQGLomR
ILQDQFHLUDGD&RPSDQKLDHVXDFDSDFLGDGHGHFRQGX]LUVHXVQHJyFLRV$OpPGLVVRD&RPSDQKLD
SRGHHQIUHQWDUGLILFXOGDGHVSDUDREWHQomRGHQRYRVILQDQFLDPHQWRVMXQWRDLQVWLWXLo}HVILQDQFHLUDV
QD HYHQWXDO UHQHJRFLDomR GRV LQVWUXPHQWRV ILQDQFHLURV HP YLJRU RX DWp HYHQWXDLV UHVWULo}HV GH
FDL[DVLWXDo}HVTXHSRGHPVHUH[DFHUEDGDVHPGHFRUUrQFLDGDSDQGHPLDGD&29,'RTXHSRGH
FRPSURPHWHUHRXGLILFXOWDURFXPSULPHQWRGRVcovenants
$OpP GLVVR QRV WHUPRV GR FRQWUDWR GH HPSUpVWLPR PDQWLGR SHOD &RPSDQKLD FRP R ,)& p
FRQVLGHUDGRXPHYHQWRGHLQDGLPSOHPHQWRDYHQGDGHDo}HVDTXDOTXHUSHVVRDTXHDFULWpULRGR
,)&WHQKDSUREOHPDVGHLQWHJULGDGHLQFOXLQGRSHVVRDVTXHVHMDPSDUWHHPSURFHVVRVFULPLQDLVRX
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VXMHLWDVDLQYHVWLJDo}HVFULPLQDLV$GLFLRQDOPHQWHQRVWHUPRVGRFRQWUDWRGHP~WXRPDQWLGRSHOD
&RPSDQKLDFRPR,'%pKLSyWHVHGHYHQFLPHQWRDQWHFLSDGRDDTXLVLomRGLUHWDRXLQGLUHWDGHSHOR
PHQRV  GR FDSLWDO VRFLDO GD &DER 7HOHFRP RX GD 9LGHRPDU SRU SHVVRD VXMHLWD D VDQo}HV
FRQIRUPHGHILQLomRGRFRQWUDWR 1RFRQWH[WRGDRIHUWDS~EOLFDLQLFLDOGHDo}HVGD&RPSDQKLDQmR
VHUiSRVVtYHOWHURFRQWUROHVREUHTXHPVHUmRRVDGTXLUHQWHVGHSDUFHODGRFDSLWDOVRFLDO&RPSDQKLD
VHQGRTXHFDVRWDLVDGTXLUHQWHVVHMDPSHVVRDVFRQVLGHUDGDVYHGDGDVRXUHVWULWDVGHDFRUGRFRP
R,)&RXR,'%WDLVFRQWUDWRVILQDQFHLURVSRGHUmRWHUVHXYHQFLPHQWRGHFODUDGRDQWHFLSDGDPHQWH
1R FDVR GR FRQWUDWR FRP R ,)& FDVR IRVVH GHFODUDGR R YHQFLPHQWR DQWHFLSDGR GD GtYLGD D
&RPSDQKLDWHULDTXHDUFDUFRPXPGHVHPEROVRGH5SDUDVDWLVID]HUHVVDREULJDomR
-iHPUHODomRDRFRQWUDWRFRPR,'%RGHVHPEROVRQRFDVRGHYHQFLPHQWRDQWHFLSDGRVHULDQR
YDORUGH53DUDPDLVLQIRUPDo}HVYHULWHP I GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
&DVR DV GtYLGDV VHMDP YHQFLGDV DQWHFLSDGDPHQWH D &RPSDQKLD VXDV VXEVLGLiULDV HRX DV
VRFLHGDGHV VRE FRQWUROH FRPXP FRQIRUPH R FDVR VHUmR RX SRGHUmR VHU REULJDGDV D UHDOL]DU R
SDJDPHQWR LQWHJUDO GD GtYLGD YHQFLGD R TXH SRGHUi FDXVDU XP LPSDFWR DGYHUVR UHOHYDQWH QD
FDSDFLGDGH ILQDQFHLUD GD &RPSDQKLD $GLFLRQDOPHQWH FDVR DV JDUDQWLDV RXWRUJDGDV SHOD
&RPSDQKLDVXDVVXEVLGLiULDVHRXDVVRFLHGDGHVVREFRQWUROHFRPXPFRQIRUPHRFDVRQRkPELWR
GHWDLVHQGLYLGDPHQWRVVHMDPH[HFXWDGDVHPYLUWXGHGRYHQFLPHQWRDQWHFLSDGRGHGtYLGDVRXGD
LQVXILFLrQFLD GH UHFXUVRV SDUD VHX LQWHJUDO SDJDPHQWR QR YHQFLPHQWR RV QHJyFLRV H D FRQGLomR
ILQDQFHLUDGD&RPSDQKLDSRGHUmRVRIUHUXPHIHLWRDGYHUVRUHOHYDQWH3DUDPDLVLQIRUPDo}HVDFHUFD
GRVFRQWUDWRVILQDQFHLURVILUPDGRVSHOD&RPSDQKLDSRUVXDVVXEVLGLiULDVHSHODVVRFLHGDGHVVRE
FRQWUROHFRPXPYLGHLWHP I GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
A falta de disponibilidade de financiamento para o programa de investimentos da Companhia
pode afetar a capacidade competitiva, negócios, condição financeira e resultados
operacionais da Companhia.
'HYLGRjJUDQGHQHFHVVLGDGHGHFDSLWDOGRVHWRUGHWHOHFRPXQLFDo}HVD&RPSDQKLDXWLOL]DSDUD
HIHWXDURVLQYHVWLPHQWRVQHFHVViULRVjPRGHUQL]DomRDPSOLDomRHPDQXWHQomRGHVXDUHGHDOpP
GHUHFXUVRVSUySULRVUHFXUVRVGHWHUFHLURVREWLGRVSRUPHLRGHHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV1mR
KiJDUDQWLDGHTXHD&RPSDQKLDFRQVLJDREWHURVUHFXUVRVQHFHVViULRVRXDFXVWRVDFHLWiYHLVSDUD
DUHDOL]DomRGDWRWDOLGDGHGHVHXVSURJUDPDVGHLQYHVWLPHQWRVREWHQGRUHFXUVRVSDUDGHVHQYROYHU
RXDGRWDUQRYDVWHFQRORJLDVHPWHPSRDGHTXDGRSDUDDPDQXWHQomRGDVXDFRPSHWLWLYLGDGHRTXH
SRGHUiDIHWDURVQHJyFLRVFRQGLo}HVILQDQFHLUDVHUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVGD&RPSDQKLD$GHPDLV
FDVRD&RPSDQKLDLQFRUUDHPHQGLYLGDPHQWRDGLFLRQDORVULVFRV DVVRFLDGRVjVXDDODYDQFDJHP
ILQDQFHLUDSRGHUmRDXPHQWDUWDLVFRPRDSRVVLELOLGDGHGHD&RPSDQKLDQmRFRQVHJXLUJHUDUFDL[D
VXILFLHQWHSRUPHLRGHVXDVVXEVLGLiULDVSDUDSDJDURSULQFLSDOMXURVHRXWURVHQFDUJRVUHODWLYRVj
GtYLGDFDXVDQGRXPHIHLWRDGYHUVRUHOHYDQWHVREUHVHXVUHVXOWDGRVHQHJyFLRV
As receitas com clientes corporativos geradas pela Companhia dependem da manutenção e
renovação dos seus contratos de serviços integrados de tecnologia junto aos seus clientes.
$V UHFHLWDV FRP FOLHQWHV FRUSRUDWLYRV GD &RPSDQKLD VmR GHSHQGHQWHV GH VHUYLoRV LQWHJUDGRV GH
WHFQRORJLDVXSRUWDGDVSRUFRQWUDWRVPXLWRVGRVTXDLVGHORQJRSUD]R1RSHUtRGRGHMDQHLURDMXQKR
GH  D UHFHLWD SURYHQLHQWH GRV FOLHQWHV FRUSRUDWLYRV UHSUHVHQWD  GR WRWDO GD UHFHLWD GD
&RPSDQKLD $ PDQXWHQomR H D UHQRYDomR GHVWHV FRQWUDWRV GHSHQGHP
GHSHQGHP GR FXPSULPHQWR SHOD
&RPSDQKLDGHGHWHUPLQDGRVQtYHLVGHVHUYLoR ´6/$´ HTXDOLGDGHTXHFDVRQmRDWLQJLGRVSRGHUmR
HQVHMDUDFREUDQoDGHSHQDOLGDGHVQRkPELWRGRVFRQWUDWRVFHOHEUDGRVFRPRVFOLHQWHVFRUSRUDWLYRV
RXDWpPHVPRDUHVFLVmRGHWDLVFRQWUDWRV&DVRD&RPSDQKLDDSUHVHQWHTXHGDQDVVXDVWD[DVGH
HQWUHJDGHQtYHLVGHVHUYLoRVRXDLQGDFDVRKDMDDXPHQWRGDFRQFRUUrQFLDRXRFRUUDFRQGLo}HV
DGYHUVDVGHPHUFDGRRXGHPDQGDSRUWDLVWLSRVGHVHUYLoRVSRGHUiKDYHUXPHIHLWRDGYHUVRQRV
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UHVXOWDGRV RSHUDFLRQDLV ILQDQFHLURV LQFOXLQGR IOX[RV GH FDL[D UHQWDELOLGDGH H OLTXLGH] GD
&RPSDQKLD
A necessidade de obter capacidade adicional para a rede da Companhia com outros
provedores 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.
$&RPSDQKLDXWLOL]DUHFXUVRVGHUHGHGHSURSULHGDGHGHRXWUDVHPSUHVDVSULQFLSDOPHQWHSDUDSDUWHV
GDUHGHLQWHUXUEDQD$&RPSDQKLDREWHYHRGLUHLWRSDUDXVDUHVVDVUHGHVLQFOXLQGRFDSDFLGDGHGH
WHOHFRPXQLFDo}HV H GLUHLWRV GH XVR GH ILEUD ySWLFDDWUDYpV GH DUUHQGDPHQWRV RSHUDFLRQDLV H XP
DFRUGRGH,58 indefeasible right of use (PYiULRVGHVVHVDUUHQGDPHQWRVRSHUDFLRQDLVHQRDFRUGR
GH ,58 R SURYHGRU p UHVSRQViYHO SHOD PDQXWHQomR H UHSDUR GD UHGH 6H XP SURYHGRU GH XPD
ORFDomRRXRSURYHGRUGH,58VRIUHGLILFXOGDGHVILQDQFHLUDVRXIDOrQFLDD&RPSDQKLDWDOYH]QmR
SRVVDH[HUFHURVGLUHLWRVGHXVDUHVVHVDWLYRVGHUHGHRXPHVPRTXHSRVVDFRQWLQXDUDXVDUHVWHV
DWLYRV GH UHGH SRGHQGR LQFRUUHU HP GHVSHVDV PDWHULDLV UHODFLRQDGDV j PDQXWHQomR H UHSDUR $
&RPSDQKLD WDPEpP SRGH LQFRUUHU HP GHVSHVDV PDWHULDLV VH WLYHU GH ORFDOL]DU DWLYRV GH UHGH
DOWHUQDWLYRV $ &RPSDQKLD SRGH QmR FRQVHJXLU REWHU UD]RiYHLV UHFXUVRV GH UHGH DOWHUQDWLYRV VH
QHFHVViULR$IDOWDGHXWLOL]DomRGHUHFXUVRVGHUHGHDOWHUQDWLYDVHQHFHVViULRSRGHULDWHUXPHIHLWR
DGYHUVRUHOHYDQWHQDFDSDFLGDGHGHUHDOL]DURSHUDo}HVFRPHUFLDLV$OpPGLVVRDOJXQVGRVDFRUGRV
FRPRXWURVSURYHGRUHVH[LJHPRSDJDPHQWRGHYDORUHVSDUDVHUYLoRVLQGHSHQGHQWHPHQWHGHHVVHV
VHUYLoRVVHUHPRXQmRXVDGRV
1RFXUVRQRUPDOGRVQHJyFLRVD&RPSDQKLDQHFHVVLWDHQWUDUHPDFRUGRVGHLQWHUFRQH[mRLQFOXLQGR
,3LQWHUFRQH[mRSDUDVHUYLoRVGHYR]HGDGRVFRPPXLWDVFRPSDQKLDVWHOHI{QLFDVORFDLVQDFLRQDLV
HRVSURYHGRUHVGHUHGHVTXHRVFOLHQWHVGHVHMDPDFHVVDUSDUDHQWUHJDUVHXVVHUYLoRV1HPVHPSUH
D&RPSDQKLDpFDSD]GHJDUDQWLUHVVHVDFRUGRVGHLQWHUFRQH[mRHPWHUPRVIDYRUiYHLV
2VFXVWRVGHREWHQomRGHVHUYLoRVGHRXWUDVRSHUDGRUDVFRPSUHHQGHPXPDSURSRUomRVLJQLILFDWLYD
GDVGHVSHVDVRSHUDFLRQDLVGHWUDQVSRUWHGHORQJDGLVWkQFLDGHGDGRVHYR]'DPHVPDIRUPDXPD
JUDQGH SURSRUomR GRV FXVWRV GH IRUQHFLPHQWR GR VHUYLoR FRQVLVWH HP SDJDPHQWRV D RXWUDV
RSHUDGRUDV 0XGDQoDV QD UHJXODPHQWDomR HP SDUWLFXODU D UHJXODPHQWDomR GH WUDQVSRUWH
LQWHUQDFLRQDOGHWHOHFRPXQLFDo}HVHSURYHGRUHVGHUHGHVGHDFHVVRORFDLVSRGHULDPLQGLUHWDPHQWH
PDV VLJQLILFDWLYDPHQWH DIHWDU D SRVLomR FRPSHWLWLYD GD &RPSDQKLD (VVDV PXGDQoDV SRGHP
DXPHQWDURXGLPLQXLURVFXVWRVGHIRUQHFHUQRVVRVVHUYLoRVFDXVDQGRXPHIHLWRDGYHUVRUHOHYDQWH
SDUDRVQHJyFLRVHUHVXOWDGRVILQDQFHLURVGD&RPSDQKLD
As operações da Companhia dependem de sua rede de telecomunicações. 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}HVQRVVHUYLoRVSUHVWDGRVHLPSDFWDUVXDFDSDFLGDGHGHRIHUHFHUDRVFOLHQWHVVHUYLoRV
DGHTXDGRV SRU PHLR GH VXDV UHGHV GH WHOHFRPXQLFDo}HV $OJXQV GRV ULVFRV SDUD DV UHGHV H
LQIUDHVWUXWXUDGHWHOHFRPXQLFDo}HVGD&RPSDQKLDLQFOXHP L GDQRVItVLFRVDOLQKDVGHDFHVVR LL 
SLFRVGHHOHWULFLGDGHHDSDJ}HV LLL GHIHLWRVGHhardwareHsoftware 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]LU
DV VXDV UHFHLWDV RSHUDFLRQDLV H DGLFLRQDOPHQWH SRGH ID]HU FRP TXH D &RPSDQKLD LQFRUUD HP
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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 enfrenta diversos riscos de operação que podem afetar negativamente os seus
resultados operacionais.
$&RPSDQKLDGHSHQGHGHVRILVWLFDGRVVLVWHPDVGHLQIRUPDo}HVHSURFHVVDPHQWRVSDUDRSHUDUH
HYHQWXDLV IDOKDV HRX LQWHUUXSo}HV QHVVHV VLVWHPDV SRGHP DIHWDU DGYHUVDPHQWH VHXV QHJyFLRV
FRQGLomR ILQDQFHLUD H VHXV UHVXOWDGRV RSHUDFLRQDLV (VVHV VLVWHPDV GH LQIRUPDo}HV H
SURFHVVDPHQWRV GHSHQGHP GH VRIWZDUHV OLFHQFLDGRV j &RPSDQKLD SRU WHUFHLURV $VVLP H[LVWH D
SRVVLELOLGDGH GH D &RPSDQKLD VHU LPSHGLGD GH XVDU UHIHULGRV VLVWHPDV GH LQIRUPDo}HV H
SURFHVVDPHQWR HP GHFRUUrQFLD GH HYHQWXDO UHVFLVmR GDV OLFHQoDV GRV VRIWZDUHV XWLOL]DGRV $OpP
GLVVRD&RPSDQKLDHVWiVXMHLWDDSOHLWRVSRULQGHQL]Do}HVPXOWDVFRQWUDWXDLVSRULQWHUUXSomRGH
VHUYLoRVRXQmRDWLQJLPHQWRGR6/$PtQLPRH[LJLGRQRVFRQWUDWRVFRPVHXVFOLHQWHVSUREOHPDVGH
TXDOLGDGHSUREOHPDVGHVHJXUDQoD URXERGHLQIRUPDomRIXJDGHLQIRUPDomRLQWHJULGDGHGHGDGRV 
HQWUH RXWURV HP FRQWUDWRV GH SUHVWDomR GH VHUYLoRV SULQFLSDOPHQWH GH UHGHV GH GDGRV SDUD
HPSUHVDVRVTXDLVVHFRQFUHWL]DGRVSRGHPDIHWDUDGYHUVDPHQWHRVQHJyFLRVFRQGLomRILQDQFHLUD
HUHVXOWDGRRSHUDFLRQDOGD&RPSDQKLD
Decisões judiciais ou administrativas desfavoráveis a Companhia e/ou seus administradores
podem afetar adversamente os resultados operacionais da Companhia e eventuais
divergências na interpretação da legislação entre a Companhia, suas controladas e as
autoridades competentes podem trazer efeitos adversos relevantes à Companhia e suas
atividades.
$&RPSDQKLDVHXVDGPLQLVWUDGRUHVHVXDVFRQWURODGDVVmRHSRGHPYLUDVHUSDUWHVQRSRORSDVVLYR
HP GLYHUVRV SURFHVVRV MXGLFLDLV H SURFHGLPHQWRV DGPLQLVWUDWLYRV GDV PDLV GLYHUVDV QDWXUH]DV
'HFLV}HVRXDFRUGRVGHVIDYRUiYHLVFRQWUDD&RPSDQKLDVHXVDGPLQLVWUDGRUHVHVXDVFRQWURODGDV
SRGHUmR DIHWDU VHXV QHJyFLRV VXD FRQGLomR ILQDQFHLUD H UHSXWDomR GH IRUPD QHJDWLYD LQFOXVLYH
RFDVLRQDQGRDSHUGDGHGLUHLWRVGHFRQWUDWDUFRPDDGPLQLVWUDomRS~EOLFDGHUHFHEHULQFHQWLYRVRX
EHQHItFLRV ILVFDLV RX TXDLVTXHU ILQDQFLDPHQWRV H UHFXUVRV GD DGPLQLVWUDomR S~EOLFD 3URYLV}HV
SRGHPQmRVHUFRQVWLWXtGDVRXVHFRQVWLWXtGDVSRGHPVHULQVXILFLHQWHVSDUDID]HUIUHQWHDRFXVWR
WRWDOGHFRUUHQWHGRVSURFHVVRV$GLFLRQDOPHQWHD&RPSDQKLDSRGHHVWDUVXMHLWDDFRQWLQJrQFLDVSRU
RXWURVPRWLYRVTXHDREULJDPDGLVSHQGHUYDORUHVVLJQLILFDWLYRV
'HFLV}HV MXGLFLDLV H DGPLQLVWUDWLYDV GHVIDYRUiYHLV j &RPSDQKLD HRX VHXV DGPLQLVWUDGRUHV
HVSHFLDOPHQWH HP SURFHVVRV HQYROYHQGR YDORUHV UHOHYDQWHV H FDXVDV FRQH[DV LQFOXLQGR DV
GHVFULWDVQRVLWHQVHGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD TXHDOFDQFHPYDORUHV
VXEVWDQFLDLVRXLPSHoDPDUHDOL]DomRGHQHJyFLRVFRQIRUPHLQLFLDOPHQWHSODQHMDGRVSRGHUmRFDXVDU
XPHIHLWRDGYHUVRQRVUHVXOWDGRVGD&RPSDQKLDEHPFRPRRVQHJyFLRVDVLWXDomRILQDQFHLUDHR
YDORUGHPHUFDGRGDVDo}HVGD&RPSDQKLDSRGHPVHUDGYHUVDPHQWHDIHWDGRV
&RPUHODomRDHVVHVSURFHVVRVRXSURFHGLPHQWRVYHMDRLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
A Companhia pode vir a descobrir contingências não identificadas anteriormente em
empresas adquiridas, em relação às quais poderá ser responsabilizada, inclusive na
qualidade de sucessora.
$ &RPSDQKLD SRGH YLU D GHVFREULU FRQWLQJrQFLDV QmR LGHQWLILFDGDV DQWHULRUPHQWH HP HPSUHVDV
DGTXLULGDVHPUHODomRjVTXDLVSRGHUiVHUUHVSRQVDELOL]DGDLQFOXVLYHQDTXDOLGDGHGHVXFHVVRUD
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7DLV FRQWLQJrQFLDV SRGHP WHU QDWXUH]D UHJXODWyULD WUDEDOKLVWD SUHYLGHQFLiULD FtYHO ILVFDO GH
SURSULHGDGH LQWHOHFWXDO H SURWHomR GH GDGRV GHQWUH RXWUDV RX VHUHP UHIHUHQWHV D GLUHLWRV GR
FRQVXPLGRU H GR PHLR DPELHQWH $V SUySULDV HPSUHVDV DGTXLULGDV LQFOXVLYH SRGHP YLU D ILJXUDU
FRPRVXFHVVRUDVHPFRQWLQJrQFLDVTXHHODVPHVPDVQmRKDYLDPLGHQWLILFDGRQRPRPHQWRGHVXD
DTXLVLomRSHOD&RPSDQKLDVHQGRTXHSDUDHVWDVFRQWLQJrQFLDVD&RPSDQKLDWDPEpPSRGHUiVHU
UHVSRQVDELOL]DGD&DVRD&RPSDQKLDYHQKDDLQFRUUHUHPFXVWRVHGHVSHVDVDVVRFLDGDVDHVWDV
FRQWLQJrQFLDV RV UHVXOWDGRV RSHUDFLRQDLV GD &RPSDQKLD H VXD FRQGLomR ILQDQFHLUD H LPDJHP
SRGHUmRVHUQHJDWLYDPHQWHDIHWDGRV$LQGDTXDLVTXHUYDORUHVUHWLGRVGRSUHoRGDVDTXLVLo}HVFDVR
DSOLFiYHOTXHVHUYHPSDUDFREULUFRQWLQJrQFLDVLGHQWLILFDGDVQRSURFHVVRGHDXGLWRULDOHJDOSRGHP
QmRVHUVXILFLHQWHV
Caso a Companhia não seja capaz de definir corretamente o preço dos contratos de preço
fixo celebrado com seus clientes, sua lucratividade pode ser afetada negativamente.
1R FRQWH[WR GH VXDV RSHUDo}HV D &RPSDQKLD SRGH FHOHEUDU FRQWUDWRV GH SUHoR IL[R FRP VHXV
FOLHQWHV DVVXPLQGR R ULVFR QR FDVR GH DXPHQWR GRV FXVWRV HQYROYLGRV QD SUHVWDomR GH VHXV
VHUYLoRV6HD&RPSDQKLDQmRHVWLPDUSUHFLVDPHQWHRVIXWXURVtQGLFHVGHFRUUHomRVDODULDOWD[DV
GH FkPELR RX RXWURV FXVWRV EHP FRPR R WHPSR QHFHVViULR SDUD D FRQFOXVmR GRV VHUYLoRV RV
UHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVHVLWXDomRILQDQFHLUDGD&RPSDQKLDSRGHUmRVHUQHJDWLYDPHQWHDIHWDGRV
(PIXQomRGHGLYHUVRVIDWRUHVTXHSRGHPDIHWDURVFXVWRVTXHWLSLFDPHQWHFRPS}HPDVSODQLOKDV
GH SUHoRV WDLV FRPR VDOiULRV HQHUJLD HOpWULFD HQFDUJRV VRFLDLV DOXJXHLV FXVWRV GH VRIWZDUH
GHWHUPLQDGRVHPPRHGDHVWUDQJHLUDDOpPGDHOHYDGDSURFXUDSRU SURILVVLRQDLVGHWHFQRORJLDGD
LQIRUPDomRD&RPSDQKLDSRGHYLUDVRIUHUYDULDo}HVVLJQLILFDWLYDVGHVWHVFRPSRQHQWHVGHFXVWRV
TXHSRGHUmRQmRWHUDVVXDVYDULDo}HVFRPSOHWDPHQWHDFHLWDVSHORVFOLHQWHVGD&RPSDQKLDHTXH
SRGHPLPSDFWDUDGYHUVDPHQWHRUHVXOWDGRILQDQFHLURGD&RPSDQKLD
A Companhia pode não conseguir executar integralmente sua estratégia de negócios.
$&RPSDQKLDQmRSRGHJDUDQWLUTXHTXDLVTXHUGHVHXVREMHWLYRVHHVWUDWpJLDVVHUmRLQWHJUDOPHQWH
UHDOL]DGRV3RUH[HPSORjPHGLGDTXHD&RPSDQKLDEXVFDH[SDQGLUVXDVDWLYLGDGHVSDUDRXWUDV
UHJL}HVGR%UDVLOD&RPSDQKLDSRGHQmRVHUFDSD]GHUHSOLFDUVXDHVWUXWXUDGHQHJyFLRVGHIRUPD
D DWHQGHU jV GHPDQGDV GRV GLIHUHQWHV PHUFDGRV 1HVVH FHQiULR D HIHWLYD SURGXWLYLGDGH
LQYHVWLPHQWRV FXVWRV RSHUDFLRQDLV H HVWUDWpJLD GH QHJyFLRV GD &RPSDQKLD SRGHUmR VH UHYHODU
VXEVWDQFLDOPHQWH PHQRV IDYRUiYHLV GR TXH DTXHOHV HVWLPDGRV $V GLILFXOGDGHV SRGHUmR DGYLU
HVSHFLDOPHQWH GH TXHVW}HV ILQDQFHLUDV GHPRJUiILFDV GH FRQFRUUrQFLD HRX GH WHFQRORJLD HQWUH
RXWURVSRGHQGRFDXVDUHIHLWRVDGYHUVRVHPVXDFRQGLomRILQDQFHLUDHUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLV
O uso não autorizado da rede de telecomunicações pode afetar adversamente os custos e
resultados operacionais da Companhia.
2XVRQmRDXWRUL]DGRRXLQGHYLGRGDUHGHGD&RPSDQKLDSHODSRSXODomRSRGHUiFDXVDUXPHIHLWR
DGYHUVR UHOHYDQWH QRV VHXV FXVWRV H UHVXOWDGRV RSHUDFLRQDLV WHQGR HP YLVWD TXH DV RSHUDGRUDV
GHYHPDUFDUFRPRFXVWRGHVHUYLoRVSURYLGRVDRVXVXiULRVIUDXGXOHQWRV$&RPSDQKLDVRIUHSHUGDV
HPVXDVUHFHLWDVGHFRUUHQWHVGDSUHVWDomRGHVHUYLoRVYLQFXODGDDFRQWUDWRVFHOHEUDGRVGHIRUPD
IUDXGXOHQWD QR DWR FRQWUDWDomR EHP FRPR GHVSHVDV GHYLGR j VXD REULJDomR GH UHHPEROVDU DV
RSHUDGRUDV SHORV FXVWRV GH VHUYLoRV IRUQHFLGRV D XVXiULRV IUDXGXOHQWRV LQGHQL]Do}HV SRU GDQRV
PRUDLV HP EHQHItFLR GD SHVVRD YtWLPD GD IUDXGH $OpP GLVVR D &RPSDQKLD LQFRUUH HP FXVWRV
DVVRFLDGRV FRP R XVR QmR DXWRUL]DGR HRX LQGHYLGR GD VXD UHGH GH WHOHFRPXQLFDo}HV LQFOXLQGR
FXVWRVDGPLQLVWUDWLYRVHGHFDSLWDODVVRFLDGRVFRPDLPSOHPHQWDomRHPRQLWRUDPHQWRGHVLVWHPDV
HSROtWLFDVDQWLIUDXGH$VVLPRXVRQmRDXWRUL]DGRGDUHGHSRGHDIHWDUDGYHUVDPHQWHRVFXVWRVH
UHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVGD&RPSDQKLD
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Danos não segurados, não cobertos pelos seguros contratados pela Companhia ou sobre os
quais não seja possível contratar seguro poderão resultar em prejuízos, impactando de forma
adversa os negócios da Companhia.
$V VHJXUDGRUDV SRGHP DXPHQWDU VLJQLILFDWLYDPHQWH RV SUrPLRV GH VHJXURV GDV HPSUHVDV GH
WHOHFRPXQLFDo}HV LQFOXLQGR D &RPSDQKLD H UHGX]LU YDORUHV GH FREHUWXUD GH VHJXUR GH
UHVSRQVDELOLGDGH FLYLO HP UHODomR D GDQRV UHVXOWDQWHV GH DWRV GH JXHUUD WHUURULVPR DFLGHQWHV
DSUHHQV}HVRXHYHQWRVVLPLODUHV
$VVLPDRFRUUrQFLDGHTXDLVTXHUGRVHYHQWRVQmRVHJXUDGRVQmRFREHUWRVQRVWHUPRVGDVDSyOLFHV
FRQWUDWDGDVSHOD&RPSDQKLDRXDRFRUUrQFLDGHVLQLVWURVTXHXOWUDSDVVHPRYDORUVHJXUDGRSRGHUi
JHUDUSUHMXt]RVVLJQLILFDWLYRVjRSHUDomRGD&RPSDQKLD6HJXUDGRUDVSRGHPUHGX]LURXTXHVWLRQDU
DFREHUWXUDRXDXPHQWDUVHXVSUrPLRVQRFDVRGHQRYRVVLQLVWURV1RFDVRGHUHGXo}HVVLJQLILFDWLYDV
QDFREHUWXUDGRVHJXURDUHVSRQVDELOLGDGHGD&RPSDQKLDDXPHQWDULDVLJQLILFDWLYDPHQWH+DYHQGR
DXPHQWRVLJQLILFDWLYRVQRVSUrPLRVGHVHJXURVDVGHVSHVDVRSHUDFLRQDLVDXPHQWDULDPDIHWDQGR
QHJDWLYDPHQWHRVUHVXOWDGRVGDVRSHUDo}HVGD&RPSDQKLD
$OJXQV ULVFRV GH QHJyFLRV VmR PDQWLGRV VHP FREHUWXUD GH VHJXUR LQFOXLQGR LQWHUUXSo}HV QRV
QHJyFLRVRXOXFURVFHVVDQWHVHFRQVHTXHQWHPHQWHSHUGDVGHFRUUHQWHVGHSUREOHPDVWpFQLFRV1D
HYHQWXDO PDWHULDOL]DomR GH ULVFRV QmR VHJXUDGRV RV QHJyFLRV H RV UHVXOWDGRV ILQDQFHLURV GD
&RPSDQKLDSRGHPVHUDGYHUVDPHQWHDIHWDGRV$OpPGLVVRQmRKiJDUDQWLDGHTXHQRVFDVRVHP
TXHH[LVWDXPVHJXURFRQWUDWDGRDFREHUWXUDDEUDQJHUiWRGRVRVSRWHQFLDLVULVFRVHQYROYLGRV&DVR
DV SHUGDV HIHWLYDV LQFRUULGDV SDUD D &RPSDQKLD H[FHGDP R PRQWDQWH VHJXUDGR SRGHP VHU
REULJDGRV D DUFDU FRP SUHMXt]RV VXEVWDQFLDLV TXH WHUmR XP LPSDFWR DGYHUVR QDV RSHUDo}HV H
VLWXDomRILQDQFHLUDGD&RPSDQKLD
A Companhia está sujeita a erros, atrasos ou falhas de medidas de segurança de tecnologia
da informação (“TI”), que poderão também ser violadas ou comprometidas, além de estar
sujeita a indisponibilidades imprevistas de sistema de TI, que podem resultar em indenizações
e na perda da confiança de clientes na segurança dos serviços, afetando adversamente a
Companhia.
$ &RPSDQKLD GHVHQYROYH XPD LQIUDHVWUXWXUD FRPXP GH WHFQRORJLD SURFHVVRV H SHVVRDV &HUWDV
UHGHVHVLVWHPDVGHLQIRUPDomRVmRHVVHQFLDLVSDUDDVDWLYLGDGHVGD&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDV
2V VLVWHPDV GH LQIRUPDomR GHYHP VXSRUWDU GH PDQHLUD DGHTXDGD WRGDV DV QHFHVVLGDGHV GH
DUTXLYDPHQWRHSURFHVVDPHQWRGHLQIRUPDo}HVDOpPGHJDUDQWLURDFHVVRDWRGRVRVLQWHUHVVDGRV
REHGHFHQGR DRV FULWpULRV GH FRQILGHQFLDOLGDGH H SURWHomR GH GDGRV GHWHUPLQDGRV LQFOXVLYH QRV
WHUPRVOHJLVODomRYLJHQWH
4XDOTXHUIDOKDQRVVLVWHPDVGHWHFQRORJLDGDLQIRUPDomRGD&RPSDQKLDSRGHUHVXOWDUHPSHUGDV
GHQHJyFLRVFRPRSRUH[HPSORDFRQWDPLQDomR LQWHQFLRQDORXDFLGHQWDO GHVXDVUHGHVHVLVWHPDV
SRUWHUFHLURVFRPTXHPFRPSDUWLOKDGDGRVDFHVVRQmRDXWRUL]DGRDGDGRVFRQILGHQFLDLVGHFOLHQWHV
SRUSHVVRDVGHQWURRXIRUDGDRUJDQL]DomRDWDTXHVFLEHUQpWLFRVRXIDOKDVGHVLVWHPDVTXHFDXVDP
GHJUDGDomRDRVVLVWHPDVRXLQGLVSRQLELOLGDGHGHVHUYLoRHSHQHWUDomRQRVVLVWHPDVGHWHFQRORJLD
GDLQIRUPDomRHSODWDIRUPDVSRUWHUFHLURVHLQILOWUDomRGHmalware WDLVFRPRYtUXVGHFRPSXWDGRU 
QRVVLVWHPDVGHWHFQRORJLDGDLQIRUPDomRGD&RPSDQKLD7HQWDWLYDVSRUTXDOTXHUSHVVRDLQFOXLQGR
VHXVIXQFLRQiULRVGHYLRODUGDGRVRXLQYDGLUDVHJXUDQoDGHUHGHVSDUDDSURSULDUVHLQGHYLGDPHQWH
GHLQIRUPDo}HVFRQILGHQFLDLVEHPFRPRDLQYDVmRGHUHGHSRUYtUXVRXRXWURVVRIWZDUHVPDOLFLRVRV
GHTXDOTXHUQDWXUH]DDWDTXHVFLEHUQpWLFRVRXIDOKDVGHVLVWHPDRXGHIXQFLRQiULRVTXHDFDUUHWHP
QR XVR LQGHYLGR GH LQIRUPDo}HV FRQILGHQFLDLV SRGHP SURYRFDU D LQWHUUXSomR GD SUHVWDomR GRV
VHUYLoRV GD &RPSDQKLD H FRQVHTXHQWHPHQWH DIHWDU DV RSHUDo}HV GRV VHXV FOLHQWHV (P WDLV
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KLSyWHVHVD&RPSDQKLDHVWDUiVXMHLWDDUHVSRQVDELOLGDGHVVLJQLILFDWLYDVSHUDQWHVHXVFOLHQWHVRXRV
FOLHQWHVGHVHXVFOLHQWHVHPYLUWXGHGDYLRODomRGDVGLVSRVLo}HVFRQWUDWXDLVWDQWRQRTXHGL]UHVSHLWR
jDGHTXDGDGLVSRQLELOLGDGHGRVHUYLoRTXDQWRFRPUHODomRjVVXDVREULJDo}HVGHFRQILGHQFLDOLGDGH
RXOHLVGHSULYDFLGDGHHGHSURWHomRGHGDGRVSHVVRDLV
$GHPDLVD&RPSDQKLDSRGHVHUREULJDGDDGLVSHQGHUVLJQLILFDWLYRVUHFXUVRVILQDQFHLURVHGHRXWUD
QDWXUH]DSDUDVHJXLURVSDUkPHWURVGHVHJXUDQoDH[LJLGRVSRUOHLVRXQRUPDVDSOLFiYHLVVHSURWHJHU
GDDPHDoDGHTXHEUDVGHVHJXUDQoDHSDUDPLQLPL]DURVSUREOHPDVFDXVDGRVSRUYLRODo}HVEHP
FRPR SRU TXDOTXHU LQGLVSRQLELOLGDGH LPSUHYLVWD GRV VLVWHPDV LQWHUQRV GH 7, $ LQFDSDFLGDGH GD
&RPSDQKLD HP RSHUDU VXDV UHGHV H VLVWHPDV GHYLGR D FLEHUDWDTXHV SRGH UHVXOWDU HP GHVSHVDV
VLJQLILFDWLYDV HRX SHUGD GH SDUWLFLSDomR GH PHUFDGR SDUD RXWUDV RSHUDGRUDV $OpP GLVVR VH D
&RPSDQKLDQmRFRQVHJXLULPSHGLURURXERGHLQIRUPDo}HVYDOLRVDVWDLVFRPRGDGRVILQDQFHLURV
LQIRUPDo}HVFRQILGHQFLDLVHSURSULHGDGHLQWHOHFWXDORXVHQmRFRQVHJXLUSURWHJHUDSULYDFLGDGHGRV
FOLHQWHVHIXQFLRQiULRVHGDGRVFRQILGHQFLDLVFRQWUDYLRODo}HVGHUHGHRXGHVHJXUDQoDGH7,SRGH
VHWHUGDQRVjUHSXWDomRHDIHWDUQHJDWLYDPHQWHDFRQILDQoDGRVLQYHVWLGRUHVHFOLHQWHV$VVLPD
GLYXOJDomRQmRDXWRUL]DGDGHGDGRVH[FOXVLYRVRXFRQILGHQFLDLVGHFOLHQWHVTXHUVHMDSHODYLRODomR
GH VLVWHPDV GH FRPSXWDGRU IDOKD GH VLVWHPD DWDTXHV FLEHUQpWLFRV RX SRU TXDOTXHU RXWUD IRUPD
SRGH L SUHMXGLFDUDUHSXWDomRGD&RPSDQKLDHID]HUFRPTXHHVWDSHUFDRVFOLHQWHVH[LVWHQWHVH
RV FOLHQWHV HP SRWHQFLDO LL  VXMHLWDU D &RPSDQKLD D SHQDOLGDGHV SUHYLVWDV HP OHL H LLL  DIHWDU
DGYHUVDPHQWH VHXV QHJyFLRV UHVXOWDGRV RSHUDFLRQDLV D LPDJHP H VLWXDomR ILQDQFHLUD GD
&RPSDQKLD
3RU ILP RV FXVWRV DVVRFLDGRV D XP DWDTXH FLEHUQpWLFR SRGHP LQFOXLU LQFHQWLYRV GLVSHQGLRVRV
RIHUHFLGRV D FOLHQWHV H SDUFHLURV FRPHUFLDLV DWXDLV SDUD PDQWHU VHXV QHJyFLRV DFUHVFLGRV GH
GHVSHVDVFRPPHGLGDVGHFLEHUVHJXUDQoDHRXVRGHUHFXUVRVDOWHUQDWLYRVSHUGDGHUHFHLWDFRPD
LQWHUUXSomRGHDWLYLGDGHVHDo}HVMXGLFLDLV&DVRQmRVHMDSRVVtYHOOLGDUDGHTXDGDPHQWHFRPWDLV
ULVFRVGHFLEHUVHJXUDQoDRXDUHGHRSHUDFLRQDOHRVVLVWHPDVGHLQIRUPDomRVHMDPFRPSURPHWLGRV
SRGHUiKDYHUXPHIHLWRDGYHUVRQRVQHJyFLRVQDVLWXDomRILQDQFHLUDHQRVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLV
GD&RPSDQKLD
Terceiros podem impedir a Companhia de usar a tecnologia necessária para fornecer os
serviços da Companhia ou sujeitar a litígios de propriedade intelectual.
$ &RPSDQKLD GHSHQGH GD WHFQRORJLD SURSULHGDGH LQWHOHFWXDO  GHVHQYROYLGD SRU WHUFHLURV SDUD
FRQGX]LURVVHXVQHJyFLRVDVDEHUSDWHQWHVSURJUDPDVGHFRPSXWDGRUGLUHLWRVDXWRUDLVGHQWUH
RXWURVGHPRGRTXHVHRXVRGDSURSULHGDGHLQWHOHFWXDOGHWHUFHLURVSHOD&RPSDQKLDSDUDIRUQHFHU
RV VHUYLoRV IRU FRQVLGHUDGR LOHJDO HRX LUUHJXODU D &RPSDQKLD SRGH VHU LPSHGLGD LQFOXVLYH
MXGLFLDOPHQWHGHFRQWLQXDUXWLOL]DQGRWDOSURSULHGDGHLQWHOHFWXDO
$LQGDDLQFDSDFLGDGHGD&RPSDQKLDGHQHJRFLDUXPDOLFHQoDSDUDDSURSULHGDGHLQWHOHFWXDOGH
WLWXODULGDGHGHWHUFHLURVHVVHQFLDOSDUDDFRQGXomRGHVHXVQHJyFLRVHPWHUPRVDFHLWiYHLVSRGHULD
REULJiOD D GHL[DU GH XVDU D UHVSHFWLYD SURSULHGDGH LQWHOHFWXDO EHP FRPR REULJiOD D GHL[DU GH
RIHUHFHUVHUYLoRVTXHLQFRUSRUHPDSURSULHGDGHLQWHOHFWXDO1HVVDVKLSyWHVHVD&RPSDQKLDSRGHUi
VHUFRQGHQDGDDLQGHQL]DUWHUFHLURVHRXVHHQYROYHUHPOLWtJLRVRQHURVRVHFRPSOH[RVRVTXDLV
LQGHSHQGHQWHPHQWH GR UHVXOWDGR SRGHUmR FDXVDU HIHLWR DGYHUVR UHOHYDQWH SDUD RV QHJyFLRV H
UHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVGD&RPSDQKLD
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A Companhia está sujeita a penalidades por descumprimento das obrigações previstas no
Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014) na provisão de conexão à internet e de aplicações
de internet e na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018 – “LGPD”)
6HKRXYHUGHVFXPSULPHQWRGDVREULJDo}HVSUHYLVWDVQR0DUFR&LYLOGD,QWHUQHW /HLQ 
VREUHDQHXWUDOLGDGHGHUHGHDJXDUGDHGLVSRQLELOL]DomRGHUHJLVWURVGHFRQH[mRHGHDFHVVRD
DSOLFDo}HVGHLQWHUQHWD&RPSDQKLDHVWDUiVXMHLWDjVSHQDOLGDGHVFRQVWDQWHVGRDUWLJRGHUHIHULGD
OHLTXHLQFOXHPDGYHUWrQFLDPXOWDGHDWpGRIDWXUDPHQWRGRJUXSRQR%UDVLOHVXVSHQVmRRX
SURLELomR GR H[HUFtFLR GH VXDV DWLYLGDGHV $LQGD D &RPSDQKLD HVWDUi VXMHLWD D SRVVtYHLV
LQGHQL]Do}HV D WHUFHLURV SUHMXGLFDGRV SHOR GHVFXPSULPHQWR GD OHL $ HYHQWXDO LQFLGrQFLD GDV
SHQDOLGDGHV SUHYLVWDV QD UHIHULGD OHL SRGH DIHWDU R GHVHPSHQKR HFRQ{PLFR GD &RPSDQKLD H R
FXPSULPHQWRGHHYHQWXDLVDFRUGRVFRPHUFLDLVFRPWHUFHLURV
$OpP GLVVR HP DJRVWR GH  IRL VDQFLRQDGD D /*3' TXH UHJXOD DV SUiWLFDV UHODFLRQDGDV DR
WUDWDPHQWRGHGDGRVSHVVRDLVGHIRUPDJHUDOHQmRPDLVHVSDUVDHVHWRULDOFRPRDWpHQWmRRGLUHLWR
jSULYDFLGDGHHSURWHomRGHGDGRVHUDUHJXODGRQR%UDVLO
$WXDOPHQWHDHQWUDGDHPYLJRUGD/*3'HVWiSUHYLVWDSDUDRFRUUHUQRPi[LPRDWpRGLDGH
VHWHPEUR GH  GH DFRUGR FRP R &RQJUHVVR 1DFLRQDO H FRP R *DELQHWH GD 3UHVLGrQFLD GD
5HS~EOLFD GR %UDVLO HQTXDQWR D DSOLFDELOLGDGH GH VXDV SHQDOLGDGHV DGPLQLVWUDWLYDV DTXHODV
DSOLFiYHLVSHOD$XWRULGDGH1DFLRQDOGH3URWHomRGH'DGRV±³$13'´ SDUDRGLDGHDJRVWRGH
QRVWHUPRVGD/HLQ
,VVRSRUTXHHPGHDEULOGHIRLSURPXOJDGDD0HGLGD3URYLVyULDQTXHGHQWUH
RXWUDV SURYLGrQFLDV GHWHUPLQDYD D SURUURJDomR GD vacatio legis GD /*3' HVWDEHOHFHQGR TXH D
/*3'HQWUDULD HPYLJRU QR GLD  GHPDLR GH 1R HQWDQWR FRQVLGHUDQGR TXH L QR %UDVLO
0HGLGDV 3URYLVyULDV VmR QRUPDV FRP HILFiFLD LPHGLDWD PDV GLVSRVLo}HV WUDQVLWyULDV TXH
QHFHVVLWDPGHDSURYDomRGR&RQJUHVVR1DFLRQDOSDUDVHUHPFRQYHUWLGDVHPOHLGHIRUPDGHILQLWLYD
LL DRDQDOLVDUDVGLVSRVLo}HVGD0HGLGD3URYLVyULDQR6HQDGRGHFLGLXSRUVXSULPLUR
DUWLJR TXH WUDWDYD GD SURUURJDomR GD vacatio legis GD /*3' SDUD PDLR GH  H LLL  DJRUD D
3UHVLGrQFLDGD5HS~EOLFDWHPGLDV~WHLVFRQWDGRVGRGLDGHDJRVWRGHSDUDVDQFLRQDU
RXYHWDURWH[WRDSURYDGRSHOR&RQJUHVVR1DFLRQDOD/*3'HQWUDUiHPYLJRUDWpQRPi[LPRRGLD
GHVHWHPEURGHVWHDQR XPGLDDSyVRWpUPLQRGRSUD]RGDDQiOLVHGRWH[WRSHOD3UHVLGrQFLDGD
5HS~EOLFDDRWH[WRGD03QHQYLDGRSHOR6HQDGRLQGHSHQGHQWHPHQWHGDVDQomRRXGR
YHWRGHVWH PDVDDSOLFDELOLGDGHGHVXDVSHQDOLGDGHVSHUPDQHFHUiFRPDYLJrQFLDSUHYLVWDSDUD
DJRVWRGH
&ULDQGRXPPLFURVVLVWHPDGHUHJUDVTXHLPSDFWDWRGRVRVVHWRUHVGDHFRQRPLDD/*3'HVWDEHOHFH
QRYRPDUFROHJDODVHUREVHUYDGRQRWUDWDPHQWRGHGDGRVSHVVRDLVGHILQLGRSRUUHIHULGDOHLFRPR
WRGDRSHUDomRUHDOL]DGDFRPGDGRVSHVVRDLVWDLVFRPRDFROHWDFODVVLILFDomRSURGXomRXWLOL]DomR
SURFHVVDPHQWRDUPD]HQDPHQWRWUDQVIHUrQFLDHOLPLQDomRDFHVVRPRGLILFDomRGHQWUHRXWUDV
$LQGD D /*3' SUHYr HQWUH RXWUDV SURYLGrQFLDV RV GLUHLWRV GRV WLWXODUHV GH GDGRV SHVVRDLV
KLSyWHVHVHPTXHRWUDWDPHQWRGHGDGRVSHVVRDLVpSHUPLWLGR EDVHVOHJDLV REULJDo}HVHUHTXLVLWRV
UHODWLYRVDLQFLGHQWHVGHVHJXUDQoDGDLQIRUPDomRHQYROYHQGRGDGRVSHVVRDLVHDWUDQVIHUrQFLDH
FRPSDUWLOKDPHQWRGHGDGRVSHVVRDLVEHPFRPRSUHYrVDQo}HVSDUDRVFDVRVGHGHVFXPSULPHQWR
GH VXDV GLVSRVLo}HV H DXWRUL]D D FULDomR GD $13' DXWRULGDGH JDUDQWLGRUD GD REVHUYkQFLD GDV
QRUPDVGHSURWHomRGHGDGRVSHVVRDLVQR%UDVLO
&DEHUHLWHUDUTXHRGHVFXPSULPHQWRGHTXDLVTXHUGLVSRVLo}HVSUHYLVWDVQD/*3'DQWHVGDHQWUDGD
HP YLJRU GH VXDV VDQo}HV DGPLQLVWUDWLYDV WHP FRPR ULVFRV L  D SURSRVLWXUD GH Do}HV MXGLFLDLV
LQGLYLGXDLV RX FROHWLYDV SOHLWHDQGR UHSDUDo}HV GH GDQRV GHFRUUHQWHV GH YLRODo}HV EDVHDGDV QmR
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VRPHQWH QD /*3' PDV QD OHJLVODomR HVSDUVD H VHWRULDO VREUH SURWHomR GH GDGRV SHVVRDLV
DWXDOPHQWHYLJHQWHH LL DDSOLFDomRGDVSHQDOLGDGHVSUHYLVWDVQR&yGLJRGH'HIHVDGR&RQVXPLGRU
H0DUFR&LYLOGD,QWHUQHWSRUyUJmRVGHGHIHVDGRFRQVXPLGRUXPDYH]TXHHVWHVMiWrPDWXDGR
QHVWHVHQWLGRDQWHVPHVPRGDYLJrQFLDGD/*3'HGDHIHWLYDHVWUXWXUDomRGD$13'HVSHFLDOPHQWH
HPFDVRVGHLQFLGHQWHVGHVHJXUDQoDTXHUHVXOWHPHPDFHVVRVLQGHYLGRVDGDGRVSHVVRDLV
&RPDHQWUDGDHPYLJRUGDVVDQo}HVDGPLQLVWUDWLYDVGD/*3'FDVRD&RPSDQKLDQmRHVWHMDHP
FRQIRUPLGDGHFRPD/*3'SRGHUiHVWDUVXMHLWDGHIRUPDLVRODGDRXFXPXODWLYDjVVDQo}HVGH
DGYHUWrQFLD REULJDomR GH GLYXOJDomR GH LQFLGHQWH EORTXHLR HRX HOLPLQDomR GH GDGRV SHVVRDLV
PXOWDGHDWp GRLVSRUFHQWR GHVHXIDWXUDPHQWR RXGHVHXJUXSRRXFRQJORPHUDGRQR%UDVLO 
QR ~OWLPR H[HUFtFLR H[FOXtGRV RV WULEXWRV DWp R PRQWDQWH JOREDO GH 5 FLQTXHQWD
PLOK}HV GH UHDLV  SRU LQIUDomR H PXOWD GLiULD REVHUYDGR OLPLWH JOREDO PHQFLRQDGR $OpP GLVVR D
&RPSDQKLD SRGHUi VHU UHVSRQVDELOL]DGD SRU GDQRV PDWHULDLV PRUDLV LQGLYLGXDLV RX FROHWLYRV
FDXVDGRV SHOD &RPSDQKLD H VXDV VXEVLGLiULDV GHYLGR DR QmR FXPSULPHQWR GDV REULJDo}HV
HVWDEHOHFLGDVSHOD/*3'
3RUWDQWR IDOKDV QD SURWHomR GRV GDGRV SHVVRDLV WUDWDGRV SHOD &RPSDQKLD EHP FRPR D
LQDGHTXDomR j OHJLVODomR DSOLFiYHO SRGHP DFDUUHWDU HP PXOWDV HOHYDGDV SDUD D &RPSDQKLD
GLYXOJDomRGRLQFLGHQWHSDUDRPHUFDGREORTXHLRWHPSRUiULRRXHOLPLQDomRGRVGDGRVSHVVRDLVGD
EDVH H DWp D VXVSHQVmR GDV DWLYLGDGHV GD &RPSDQKLD 'D PHVPD IRUPD RV PHFDQLVPRV GH
VHJXUDQoDHFRQWUROHVSRGHPQmRVHUVXILFLHQWHPHQWHHILFD]HVSDUDLPSHGLUHYHQWXDOGLYXOJDomRQmR
DXWRUL]DGD GH GDGRV TXHFRQVWHP QRV VLVWHPDV GD &RPSDQKLDH GH VXDV FRQWURODGDV &DVR WDLV
VLVWHPDV VHMDP YLRODGRV H KDMD D GLYXOJDomR QmR DXWRUL]DGD GH LQIRUPDo}HV GH
FOLHQWHVFRQVXPLGRUHV D &RPSDQKLD SRGHUi HVWDU H[SRVWD D GHPDQGDV MXGLFLDLV GHFRUUHQWHV GH
HUURVIDOKDUIUDXGHVRXIDOVLGDGHLGHROyJLFDSHODGLYXOJDomRRXSHORXVRQmRDXWRUL]DGRGRVGDGRV
RTXHSRGHUiDIHWDUQHJDWLYDPHQWHDUHSXWDomRRVUHVXOWDGRVHFRQVHTXHQWHPHQWHRYDORUGDV
Do}HVGD&RPSDQKLD
&DEHREVHUYDUTXHQDGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDD&RPSDQKLDDLQGDHVWiHPIDVHGH
FRQWUDWDomR GH DVVHVVRUHV OHJDLV H FRQVXOWRUHV HVSHFLDOL]DGRV SDUD DX[tOLR QR FXPSULPHQWR H
DGDSWDomRGRVGHYHUHVHREULJDo}HVLPSRVWRVSHOD/*3'3RUWDQWRD&RPSDQKLDDLQGDHVWiHP
IDVHGHDGDSWDomRDRVGHYHUHVHREULJDo}HVLPSRVWRVSHOD/*3'
Os auditores independentes da Companhia identificaram deficiências significativas nos
controles internos da Companhia e, se a Companhia não for capaz de adotar as medidas
corretivas necessárias, poderá não ser capaz de reportar seus resultados de maneira precisa
ou prevenir a ocorrência de práticas inapropriadas ou erros, o que pode ter um efeito adverso
significativo para a Companhia.
2V VLVWHPDV SROtWLFDV H SURFHGLPHQWRV GH FRQWUROHV LQWHUQRV GD &RPSDQKLD SRGHP QmR VHU
VXILFLHQWHVHRXWRWDOPHQWHHILFD]HVSDUDGHWHFWDUSUiWLFDVLQDSURSULDGDVRXHUURV&RPRSDUWHGD
DXGLWRULD GDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV GD &RPSDQKLD SDUD R H[HUFtFLR HQFHUUDGR HP  GH
GH]HPEURGHRVDXGLWRUHVLQGHSHQGHQWHVGD&RPSDQKLDLGHQWLILFDUDPFHUWDVGHILFLrQFLDVQRV
FRQWUROHV LQWHUQRV GD &RPSDQKLD LQFOXLQGR FHUWDV GHILFLrQFLDV TXDOLILFDGDV FRPR VLJQLILFDWLYDV
FRQIRUPHGHILQLGRQDVQRUPDVEUDVLOHLUDVHLQWHUQDFLRQDLVGHDXGLWRULD(VSHFLILFDPHQWHDVIDOKDV
QRVFRQWUROHVHSURFHGLPHQWRVLQWHUQRVTXHUHSUHVHQWDUDPGHILFLrQFLDVVLJQLILFDWLYDVFRPEDVHQD
~OWLPDDXGLWRULDHSHQGHQWHVGHUHVROXomRFRPEDVHQD~OWLPDDXGLWRULDIRUDP L PDSHDPHQWRGH
VHJUHJDomR GH IXQo}HV QRV VLVWHPDV GH LQIRUPDomR LL  DXVrQFLD GH SURFHGLPHQWRV IRUPDLV GH
JHUHQFLDPHQWRGHPXGDQoDVQRVVLVWHPDVGHLQIRUPDomR LLL DXVrQFLDGHSURFHGLPHQWRIRUPDOSDUD
FRQFHVVmRGHDFHVVROyJLFR LY DXVrQFLDGHSROtWLFDIRUPDOSDUDUHYRJDomRGHDFHVVROyJLFRH Y 
UHYLVmRGHDFHVVROyJLFR1mRKiJDUDQWLDVGHTXHD&RPSDQKLDFRQVHJXLUiVDQDUHVVDVIDOKDVH
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TXHVHXVHVIRUoRVGHUHPHGLDomRVHUmREHPVXFHGLGRV$&RPSDQKLDSRGHQmRFRQVHJXLUFRQFOXLU
WHPSHVWLYDPHQWHTXDOTXHUFRUUHomRQHFHVViULD
'XUDQWH R FXUVR GH GRFXPHQWDomR H WHVWH GH VHXV SURFHGLPHQWRV GH FRQWUROHV LQWHUQRV D
&RPSDQKLD SRGHUi LGHQWLILFDU RXWUDV IUDTXH]DV H GHILFLrQFLDV HP VHXV FRQWUROHV LQWHUQRV VREUH
UHODWyULRV ILQDQFHLURV 6H D &RPSDQKLD QmR IRU FDSD] GH WRUQDU VHXV FRQWUROHV LQWHUQRV HILFD]HV
SRGHUiQmRVHUFDSD]GHUHSRUWDUVHXVUHVXOWDGRVGHPDQHLUDSUHFLVDRXSUHYHQLUDRFRUUrQFLDGH
SUiWLFDVLQDSURSULDGDVRXHUURV$IDOKDRXDLQHILFiFLDQRVFRQWUROHVLQWHUQRVWDLVFRPRDTXHODV
DSRQWDGDV SHORV DXGLWRUHV GD &RPSDQKLD SRGHUi WHU XP HIHLWR DGYHUVR VLJQLILFDWLYR SDUD D
&RPSDQKLDEHPFRPRQRYDORUGRVYDORUHVPRELOLiULRVGHVXDHPLVVmR3DUDPDLVLQIRUPDo}HV
YLGHLWHP G GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
E

DRVFRQWURODGRUHVGLUHWRVHLQGLUHWRVGD&RPSDQKLD

Os interesses dos atuais acionistas controladores da Companhia podem ser conflitantes com
os interesses dos demais acionistas.
2V LQWHUHVVHV GRV DWXDLV DFLRQLVWDV FRQWURODGRUHV SRGHP VHU FRQIOLWDQWHV FRP RV LQWHUHVVHV GRV
GHPDLVDFLRQLVWDV'HDFRUGRFRPD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HVVHXVDFLRQLVWDVFRQWURODGRUHV
WrPRSRGHUGHHOHJHUDPDLRULDGRVPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRH[HUFHURFRQWUROH
JHUDOVREUHDDGPLQLVWUDomRGHWHUPLQDUVXDVSROtWLFDVYHQGHURXGHDOJXPDIRUPDWUDQVIHULUDo}HV
TXHUHSUHVHQWHPRVHXFRQWUROHSRUHOHVGHWLGDVHGHWHUPLQDURUHVXOWDGRGHTXDOTXHUGHOLEHUDomR
GHVHXVDFLRQLVWDVLQFOXVLYHRSHUDo}HVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDVUHRUJDQL]Do}HVVRFLHWiULDVYHQGD
GHWRGRVRXVXEVWDQFLDOPHQWHWRGRVRVDWLYRVDVVLPFRPRGHWHUPLQDUDGLVWULEXLomRHSDJDPHQWR
GHTXDLVTXHUGLYLGHQGRVIXWXURV2VDFLRQLVWDVFRQWURODGRUHVGD&RPSDQKLDSRGHUmRWHULQWHUHVVH
HPUHDOL]DUDTXLVLo}HVDOLHQDo}HVGHDWLYRVSDUFHULDVEXVFDGHILQDQFLDPHQWRVRXWRPDURXWUDV
GHFLV}HV TXH SRGHP VHU FRQIOLWDQWHV FRP RV LQWHUHVVHV GRV GHPDLV DFLRQLVWDV H TXH SRGHP QmR
UHVXOWDUHPPHOKRULDVQRVVHXVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVFDXVDQGRXPHIHLWRUHOHYDQWHDGYHUVRSDUD
D&RPSDQKLD
Com a conclusão da sua oferta pública inicial de ações, a Companhia poderá deixar de possuir
um acionista que detenha mais de 50,0% do seu capital social, de modo que a Companhia
estará suscetível a alianças entre acionistas e conflitos entre acionistas.
&DVR D RIHUWD S~EOLFD LQLFLDO GH Do}HV GD &RPSDQKLD VHMD FRQFOXtGD FRP VXFHVVR D &RPSDQKLD
SRGHUiGHL[DGHSRVVXLUXPDFLRQLVWDTXHGHWHQKDPDLVGHGRVHXFDSLWDOVRFLDO'HVWDIRUPD
D&RPSDQKLDHVWiVXVFHWtYHODRVXUJLPHQWRGHXPJUXSRGHDFLRQLVWDVDJLQGRFRQMXQWDPHQWHTXH
SDVVHDGHWHUDPDLRULDDEVROXWDGRVHXFDSLWDOYRWDQWHHFRQVHTXHQWHPHQWHGHWHURSRGHUGHFLVyULR
GDVDWLYLGDGHVGD&RPSDQKLD$OpPGLVVRD&RPSDQKLDSRGHUiILFDUPDLVYXOQHUiYHODWHQWDWLYDV
KRVWLV GH DTXLVLomR GH FRQWUROH H D FRQIOLWRV GDt GHFRUUHQWHV H FHUWDV GHOLEHUDo}HV TXH H[LJHP
TXyUXP PtQLPR SRGHUmR QmR VHU DWLQJLGDV GLILFXOWDQGR R SURFHGLPHQWR GHFLVyULR QR kPELWR GDV
DWLYLGDGHVVRFLDLVGD&RPSDQKLD
4XDOTXHU PXGDQoD UHSHQWLQD RX LQHVSHUDGD QD DGPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD QR VHX SODQR GH
QHJyFLRV H GLUHFLRQDPHQWR HVWUDWpJLFR WHQWDWLYD GH DTXLVLomR GH FRQWUROH GH GLUHLWR RX TXDOTXHU
GLVSXWDHQWUHDFLRQLVWDVFRQFHUQHQWHVDRVVHXVUHVSHFWLYRVGLUHLWRVSRGHPDIHWDUDGYHUVDPHQWHRV
QHJyFLRVHUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVGD&RPSDQKLD
O exercício do poder de controle da Companhia por um novo acionista ou grupo de acionistas
controladores, dependerá de anuência prévia da ANATEL.
&DVRD&RPSDQKLDGHL[HGHFRQWDUFRPXPDFLRQLVWDTXHGHWHQKDFRQWUROHWDOFRPRGHILQLGRQR
5HJXODPHQWRSDUD$SXUDomRGH&RQWUROHHGH7UDQVIHUrQFLDGH&RQWUROHHP(PSUHVDV3UHVWDGRUDV
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GH6HUYLoRVGH7HOHFRPXQLFDo}HVDSURYDGRSHOD5HVROXomR$1$7(/QHQDOHJLVODomR
HPYLJRUHVWDUiVXVFHWtYHODRVXUJLPHQWRGHXPQRYRDFLRQLVWDRXJUXSRGHDFLRQLVWDVTXHSDVVHD
GHWHUWDOFRQWUROHHFRQVHTXHQWHPHQWHH[HUFHURSRGHUGHFLVyULRGDVDWLYLGDGHVGD&RPSDQKLD$
WUDQVIHUrQFLDGHFRQWUROHHSRUWDQWRRHIHWLYRH[HUFtFLRGRSRGHUGHFRQWUROHGD&RPSDQKLDSRUXP
QRYRDFLRQLVWDRXJUXSRGHDFLRQLVWDVFRQWURODGRUHVGHSHQGHUiGHDQXrQFLDSUpYLDGD$1$7(/QRV
WHUPRVGD/HL*HUDOGH7HOHFRPXQLFDo}HVHGDUHJXODPHQWDomRYLJHQWHGD$1$7(/VREUHWXGRD
5HVROXomR$1$7(/QHR5HJXODPHQWR*HUDOGH2XWRUJDV
1HVWH VHQWLGR R H[HUFtFLR GH TXDLVTXHU GLUHLWRV SROtWLFRV DWUHODGRV jV Do}HV GHVWD RIHUWD S~EOLFD
LQLFLDO WDLV FRPR R GLUHLWR GH SDUWLFLSDU RX LQGLFDU SHVVRD SDUD PHPEUR GH &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRGD'LUHWRULDRXyUJmRFRPDWULEXLomRHTXLYDOHQWHHGLUHLWRGHYRWRHRXYHWRHVWDWXWiULR
HPTXDOTXHUPDWpULDRXGHOLEHUDomRGD&RPSDQKLDH[FHWXDGRVRVGLUHLWRVMiFRQIHULGRVSRUOHLGHYH
REVHUYDUDVUHJUDVUHJXODWyULDVHGLWDGDVSHOD$1$7(/TXHGLVFLSOLQDPDWUDQVIHUrQFLDGHFRQWUROH
GHSUHVWDGRUDGHVHUYLoRVGHWHOHFRPXQLFDo}HV

'RSRQWRGHYLVWDUHJXODWyULRHYHQWXDOLQREVHUYkQFLDGRVGHYHUHVGHFRUUHQWHVGDOHJLVODomR
HGDUHJXODPHQWDomRDSOLFiYHLVVXMHLWDUiRVLQIUDWRUHVjVVHJXLQWHVVDQo}HVDSOLFiYHLVSHOD
$1$7(/VHPSUHMXt]RGDVGHQDWXUH]DFLYLOHSHQDODVVHJXUDGDDRSRUWXQLGDGHGHSUpYLDH
DPSODGHIHVD L DGYHUWrQFLD LL PXOWD LLL VXVSHQVmRWHPSRUiULD LY FDGXFLGDGHH Y 
GHFODUDomRGHLQLGRQHLGDGH&RQIRUPHD5HVROXomR$1$7(/QGHGHPDLRGH
TXH DSURYD R 5HJXODPHQWR GH $SOLFDomR GH 6DQo}HV $GPLQLVWUDWLYDV DOpP GDV VDQo}HV
SUHYLVWDVQD/HL*HUDOGH7HOHFRPXQLFDo}HVD$1$7(/WDPEpPSRGHUiDSOLFDUVDQo}HVGH
REULJDomRGHID]HUHREULJDomRGHQmRID]HU
F

DRVDFLRQLVWDVGD&RPSDQKLD

$ DGPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD QmR YLVOXPEUD QHQKXP ULVFR UHOHYDQWH TXH SRVVD DGYLU GH VHXV
DFLRQLVWDVTXHVHMDPFDSD]HVGHLQIOXHQFLDUGHPRGRUHOHYDQWHDGHFLVmRGHLQYHVWLPHQWR
G

jVFRQWURODGDVHFROLJDGDVGD&RPSDQKLD

A Companhia depende da distribuição de dividendos de suas controladas e pode ser afetada
adversamente caso suas controladas tenham o seu desempenho prejudicado.
$&RPSDQKLDpFRQWURODGRUDGHVRFLHGDGHVTXHGHVHQYROYHPDWLYLGDGHVHVSHFtILFDV$FDSDFLGDGH
GD&RPSDQKLDGHFXPSULUVXDVREULJDo}HVILQDQFHLUDVHGHSDJDUGLYLGHQGRVDRVVHXVDFLRQLVWDV
HVWiGLUHWDPHQWHUHODFLRQDGDDRIOX[RGHFDL[DHOXFURVGHVXDVFRQWURODGDVDVTXDLVHVWmRVXMHLWDV
GHQWUHRXWURVDRVPHVPRVULVFRVRSHUDFLRQDLVVRFLHWiULRVHUHJXODPHQWDUHVDTXHD&RPSDQKD
HVWiVXMHLWDFRQIRUPHGHVFULWRVQHVWHLWHPLQFOXVLYHTXDQWRDSRVVtYHLVSHQDOLGDGHVUHJXODWyULDV
1mRKiJDUDQWLDGHTXHRIOX[RGHFDL[DHRVOXFURVGDVFRQWURODGDVGD&RPSDQKLDVHUmRSRVLWLYRV
RXTXHVHUmRVXILFLHQWHVSDUDRFXPSULPHQWRGDVREULJDo}HVILQDQFHLUDVGD&RPSDQKLDHSDUDD
GHOLEHUDomRGHGLYLGHQGRVDRVVHXVDFLRQLVWDVRTXHSRGHDIHWDUVHXUHVXOWDGRHRYDORUGDVDo}HV
HPLWLGDVSHOD&RPSDQKLD$OpPGLVVRGXUDQWHDFDPSDQKDSUHVLGHQFLDORDWXDOJRYHUQRSURS{VD
UHYRJDomRGDLVHQomRGRLPSRVWRGHUHQGDVREUHRSDJDPHQWRGHGLYLGHQGRVDTXDOVHSURPXOJDGD
SRGHULDYLUDDXPHQWDUDVGHVSHVDVWULEXWiULDVDVVRFLDGDVDTXDOTXHUGLYLGHQGRRXGLVWULEXLomRR
TXHSRGHULDLPSDFWDUDFDSDFLGDGHGD&RPSDQKLDGHSDJDUHUHFHEHUGHVXDVVXEVLGLiULDVIXWXURV
GLYLGHQGRVRXGLVWULEXLo}HVHPGLQKHLUR
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H

DRVIRUQHFHGRUHVGD&RPSDQKLD

Certos insumos-chave estão sujeitos a riscos relacionados à importação e a Companhia
adquire outros insumos-chave de um número limitado de fornecedores domésticos, o que
pode limitar ainda mais 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$GLFLRQDOPHQWHSRGHPRFRUUHUDXPHQWRVGH
SUHoRGRVHTXLSDPHQWRVHVVHQFLDLVSDUDDSUHVWDomRGHWDLVVHUYLoRVHPYDORUHVVXSHULRUHVjTXHOHV
DSXUDGRVSHORVtQGLFHVGHUHDMXVWDPHQWRGRVUHVSHFWLYRVFRQWUDWRVLQFOXVLYHGHYLGRjSDQGHPLDGD
&29,'VHQGRTXHD&RPSDQKLDSRGHUiQmRVHUFDSD]GHUHSDVVDUHVVHVDFUpVFLPRVSDUDVHXV
FOLHQWHVHFRQVHTXHQWHPHQWHGHYHUiDEVRUYHUWDLVDFUpVFLPRVRTXHSRGHUiDIHWDUQHJDWLYDPHQWH
RVUHVXOWDGRVHRIOX[RGHFDL[DGD&RPSDQKLD
$GHPDLVUHVWULo}HVDRQ~PHURGHIDEULFDQWHVLPSRVWDVSHORJRYHUQREUDVLOHLURSDUDFHUWRVLQVXPRV
SULQFLSDOPHQWH HTXLSDPHQWRV H PRGHPV GH WUDQVPLVVmR GH GDGRV H DV ORFDOL]Do}HV JHRJUiILFDV
GRVIDEULFDQWHVLQWHUQDFLRQDLVGHVVHVLQVXPRVDSUHVHQWDPFHUWRVULVFRVLQFOXLQGR
•

YXOQHUDELOLGDGHjVIOXWXDo}HVFDPELDLVQRVFDVRVHPTXHRVLQVXPRVVmRLPSRUWDGRVHSDJRV
FRPGyODUHVQRUWHDPHULFDQRVHXURVRXRXWUDPRHGDHVWUDQJHLUD

•

GLILFXOGDGHV HP JHUHQFLDU LQYHQWiULR GHYLGR D XPD LQFDSDFLGDGH GH SUHYHU FRP SUHFLVmR D
GLVSRQLELOLGDGHGRPpVWLFDGHFHUWRVLQVXPRVRXDWUDVRVQDHQWUHJDGHWDLVLQVXPRVH

•

DLPSRVLomRGHGLUHLWRVDGXDQHLURVRXRXWURVGLUHLWRVVREUHLQVXPRVFKDYHTXHVmRLPSRUWDGRV

6H DOJXP GHVVHV ULVFRV VH FRQFUHWL]DU HOHV SRGHP UHVXOWDU QD LQFDSDFLGDGH GD &RPSDQKLD GH
IRUQHFHU VHUYLoRV DRV FOLHQWHV HP WHPSR KiELO RX SRGHP DIHWDU RV SUHoRV GRV VHUYLoRV GD
&RPSDQKLDTXHSRGHPWHUXPHIHLWRDGYHUVRVREUHRQHJyFLRDVLWXDomRILQDQFHLUDHRVUHVXOWDGRV
GDVRSHUDo}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[FHVVLYDGDVHPSUHVDVPXQGLDLVGHWHOHFRPXQLFDo}HVGHVFRQWLQXLGDGHGDVRSHUDo}HVGHXPRX
PDLV IRUQHFHGRUHV LPSRUWDQWHV UHVWULomR DR XVR GH WHFQRORJLD HVSHFtILFD SUREOHPDV GH
IRUQHFLPHQWRGHYLGRDVLWXDo}HVDGYHUVDVUHQRYDomRGRVFRQWUDWRVGHIRUQHFLPHQWRH[LVWHQWHHP
FRQGLo}HVIDYRUiYHLVHQWUHRXWURVSRGHPFRPSURPHWHURVSODQRVGHH[SDQVmRGD&RPSDQKLDRX
SUHMXGLFDUDFRQWLQXLGDGHGHVHXVVHUYLoRV
$OJXQVIRUQHFHGRUHVGHHTXLSDPHQWRVGRVHWRUGHWHOHFRPXQLFDo}HVSRUH[HPSORHVWmRVHGLDGRV
HP RXWURV SDtVHV GH IRUPD TXH D &RPSDQKLD HVWi VXMHLWD D SUREOHPDV QD HFRQRPLD RX SROtWLFD
GDTXHOHV SDtVHV TXH SRGHP DIHWDU D FRQWLQXLGDGH GH WDO IRUQHFLPHQWR j &RPSDQKLD $LQGD D
&RPSDQKLD SRGHUi QmR VHU EHP VXFHGLGD QD PDQXWHQomR GRV FRQWUDWRV H[LVWHQWHV FRP
GHWHUPLQDGRVIRUQHFHGRUHVGHFRQWH~GRGHSURJUDPDomRRTXHSRGHUiDIHWDURVVHUYLoRVGH79SRU
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DVVLQDWXUD H FRQVHTXHQWHPHQWH UHVXOWDU QR FDQFHODPHQWR GH GHWHUPLQDGRV DVVLQDQWHV TXH
GHVHMDPWHUDFHVVRDWDLVFRQWH~GRVGHIRUPDHVSHFtILFD
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.
2VFXVWRVHLQYHVWLPHQWRVGD&RPSDQKLDVmRDIHWDGRVSHORSUHoRSDJRSHORVSURGXWRVHVHUYLoRV
RIHUHFLGRV SHORV IRUQHFHGRUHV HQWUH RXWURV IDWRUHV $LQGD DV UHFHLWDV RULXQGDV GRV FRQWUDWRV
ILUPDGRVFRPFOLHQWHVQmRVmRQHFHVVDULDPHQWHDMXVWDGDVSHORVPHVPRVtQGLFHVSHORVTXDLVVmR
DMXVWDGRVRVFRQWUDWRVFRPRVIRUQHFHGRUHV6HRVFXVWRVDXPHQWDUHPHD&RPSDQKLDQmRIRUFDSD]
GHUHSDVVDUHVVHVDFUpVFLPRVSDUDVHXVFOLHQWHVD&RPSDQKLDWHUiTXHDEVRUYHUWDLVDFUpVFLPRV
RTXHSRGHUiDIHWDUQHJDWLYDPHQWHRVUHVXOWDGRVHRIOX[RGHFDL[DGD&RPSDQKLD
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
GLVFULPLQDWyULDH DSUHoRVH FRQGLo}HVMXVWRVHUD]RiYHLVFRQIRUPHHVWDEHOHFLGRSHOD5HVROXomR
&RQMXQWDQGHGHQRYHPEURGH $JrQFLD1DFLRQDOGH(QHUJLD(OpWULFD$1((/$QDWHO
H$JrQFLD1DFLRQDOGR3HWUyOHR*iV1DWXUDOH%LRFRPEXVWtYHLV$13 1HVWHVHQWLGRD&RPSDQKLD
SRU PHLR GH VXDV FRQWURODGDV p SDUWH HP FRQWUDWRV GH FRPSDUWLOKDPHQWR GH LQIUDHVWUXWXUD FRP
HPSUHVDV GR VHWRU HOpWULFR SDUD D LQVWDODomR QRV SRVWHV GR VLVWHPD GH GLVWULEXLomR GH HQHUJLD
HOpWULFD GRV HTXLSDPHQWRV QHFHVViULRV j WUDQVPLVVmR GH VHXV GDGRV $ HILFiFLD GR FRQWUDWR GH
FRPSDUWLOKDPHQWRGHLQIUDHVWUXWXUDpFRQGLFLRQDGDjVXDKRPRORJDomRSHOD$JrQFLD5HJXODGRUDGR
VHWRUGHDWXDomRGRGHWHQWRUGDLQIUDHVWUXWXUD$LQGDD5HVROXomR&RQMXQWDQGHGHGH]HPEUR
GH $QHHOH$QDWHO HVWDEHOHFHXPYDORUGHWHUPLQDGRFRPRSUHoRGHUHIHUrQFLDGRSRQWRGH
IL[DomRSDUDRFRPSDUWLOKDPHQWRGHSRVWHVHQWUHGLVWULEXLGRUDVGHHQHUJLDHOpWULFDHSUHVWDGRUDVGH
VHUYLoRVGHWHOHFRPXQLFDo}HV&RQWXGRHYHQWXDLVFRQIOLWRVHQWUHDVHPSUHVDVHQYROYLGDVFRPRHP
UHODomRDRSUHoRGHUHIHUrQFLDFREUDGRSRUFDGDSRQWRGHIL[DomRSRGHPGLPLQXLUDTXDQWLGDGHH
TXDOLGDGHGRVVHUYLoRVSUHVWDGRVSHOD&RPSDQKLDDIHWDQGRVHXVQHJyFLRVFRQGLomRILQDQFHLUDH
UHVXOWDGRV RSHUDFLRQDLV 7DLV FRQIOLWRV SRGHUmR VHU VXEPHWLGRV j DSUHFLDomR GDV $JrQFLDV
5HJXODGRUDVRTXHQmRGHVREULJDRVDJHQWHVDGDUHPLQWHJUDOFXPSULPHQWRDRVFRQWUDWRVYLJHQWHV
QRVWHUPRVGD5HVROXomR&RQMXQWDQGHGHPDUoRGH $QHHO$QDWHOH$13 $UHVFLVmR
H[WLQomRRXPRGLILFDomRGRVFRQWUDWRVGHFRPSDUWLOKDPHQWRGHLQIUDHVWUXWXUDFRPHPSUHVDVGRVHWRU
HOpWULFR SRGHP DIHWDU QHJDWLYDPHQWH R GHVHPSHQKR RSHUDFLRQDO H D FDSDFLGDGH FRPSHWLWLYD GD
&RPSDQKLD
A maioria dos centros de serviços da Companhia opera em propriedades alugadas ou
arrendadas e a incapacidade da Companhia de renovar seus contratos de locação ou
arrendamento em termos comercialmente aceitáveis pode afetar adversamente seus
resultados operacionais.
$PDLRULDGRVFHQWURVGHVHUYLoRVGD&RPSDQKLDRSHUDHPSURSULHGDGHVDOXJDGDVRXDUUHQGDGDVH
SHUPXWDGDV3DUWHGRVFRQWUDWRVGHDUUHQGDPHQWRRXORFDomRHVWmRVXMHLWRVDUHQRYDomRHWDOYH]D
&RPSDQKLDQmRSRVVDUHQRYiORVHPWHUPRVFRPHUFLDOPHQWHDFHLWiYHLV$GLFLRQDOPHQWH
HLV$GLFLRQDOPHQWH
GRVFRQWUDWRVGHORFDomRHVWmRDWXDOPHQWHHPYLJRUSRUSUD]RLQGHWHUPLQDGRWHQGRHPYLVWDTXHR
SUD]RORFDWtFLRSUHYLVWRQRSUySULRFRQWUDWRMiYHQFHXQmRWHQGRVLGRIRUPDOL]DGDDUHQRYDomRSRU
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PHLRGHQRYRFRQWUDWRGHORFDomRHRXDGLWDPHQWRDRFRQWUDWRGHORFDomRH[LVWHQWH(PFDVRGH
WpUPLQRGRSUD]RGHYLJrQFLDSUHYLVWRQRFRQWUDWRGHORFDomRILUPDGRHDFRQWLQXLGDGHGDRFXSDomR
SHOR ORFDWiULR SRU PDLV GH  WULQWD  GLDV VHP RSRVLomR GR ORFDGRU D ORFDomR VHUi FRQVLGHUDGD
SURUURJDGD SRU SUD]R LQGHWHUPLQDGR QRV WHUPRV GR   GR DUW  GD /HL  ³/HL GH
/RFDo}HV´ 1RVFDVRVGRVFHQWURVGHVHUYLoRVTXHRSHUDPHPLPyYHLVFXMRFRQWUDWRGHORFDomR
YLJRUD SRU SUD]R LQGHWHUPLQDGR R ORFDGRU SRGHUi UHVFLQGLU R FRQWUDWR PHGLDQWH QRWLILFDomR DR
ORFDWiULRFRP WULQWD GLDVGHDQWHFHGrQFLDSDUDGHVRFXSDomROLYUHGHTXDLVTXHUSHQDOLGDGHVRX
LQGHQL]Do}HV$OpPGLVVRGRVFRQWUDWRVGHORFDomRIRUDPILUPDGRVSRUSUD]RLQIHULRUD
FLQFR  DQRV H SRU LVVR QmR JDUDQWHP j &RPSDQKLD D SUHUURJDWL
SUHUURJDWLYD OHJDO GH UHQRYDU
FRPSXOVRULDPHQWHDORFDomRSRUPHLRGDSURSRVLWXUDGHDomRUHQRYDWyULD1HVVHLQWHULPD/HLGH
/RFDo}HV GLVS}H TXH R ORFDWiULR WHUi GLUHLWR j UHQRYDomR FRPSXOVyULD GR FRQWUDWR GHVGH TXH
FXPXODWLYDPHQWH L RFRQWUDWRWHQKDVLGRFHOHEUDGRSRUHVFULWRHFRPSUD]RGHWHUPLQDGR LL RSUD]R
GRFRQWUDWRVHMDGHQRPtQLPR FLQFR DQRVLQLQWHUUXSWRVVHQGRDGPLWLGDDVRPDWyULDGHSUD]RV
FRQWUDWXDLV LLL RORFDWiULRHVWHMDH[SORUDQGRVXDDWLYLGDGHQRPHVPRUDPRSHORSUD]RPtQLPRH
LQLQWHUUXSWRGH WUrV DQRVH LY DMXt]HDomRUHQRYDWyULDQRSUD]RGHFDGHQFLDOGH XP DQRD
VHLV PHVHVDQWHULRUjGDWDGRWpUPLQRGRSUD]RGRFRQWUDWRGHORFDomRHPYLJRU&RQVLGHUDQGRTXH
SDUWH GRV FRQWUDWRV GH ORFDomR GRV LPyYHLV RFXSDGRV SHOD &RPSDQKLD HVWi HP YLJRU SRU SUD]R
LQGHWHUPLQDGRRXIRUDPFHOHEUDGRVSRUSUD]RLQIHULRUD FLQFR DQRVQmRFRQIHULQGRDRORFDWiULRD
SUHUURJDWLYD GH UHQRYDU FRPSXOVRULDPHQWH R SUD]R ORFDWtFLR SRU PHLR GH SURSRVLWXUD GH DomR
UHQRYDWyULDDUHQRYDomRGRSUD]RORFDWtFLRGHVWHVLPyYHLVGHSHQGHUiGHH[FOXVLYDQHJRFLDomRFRP
RORFDGRU
2 LQVXFHVVR QDV QHJRFLDo}HV RX D LQFDSDFLGDGH GD &RPSDQKLD GH UHQRYDU VHXV FRQWUDWRV GH
DUUHQGDPHQWRRXORFDomRRXDUHQRYDomRGHWDLVFRQWUDWRVHPFRQGLo}HVPHQRVIDYRUiYHLVjVDWXDLV
QRVWHUPRVGRVUHIHULGRVFRQWUDWRVDQWHVGRYHQFLPHQWRSRGHWHUXPLPSDFWRDGYHUVRQDVRSHUDo}HV
GD&RPSDQKLDLQFOXLQGRDLQWHUUXSomRHRXRDXPHQWRGRFXVWRGHVXDVRSHUDo}HV
$OpPGLVVRHPFDVRGHQmRUHQRYDomRGRVFRQWUDWRVHPTXHVWmRD&RPSDQKLDVHUiREULJDGDD
GHVRFXSDUHVVHVLPyYHLVHSRGHUiQmRVHUFDSD]GHORFDOL]DURXWUDVSURSULHGDGHVDGHTXDGDVSDUD
DVXEVWLWXLomRGHVHXVFHQWURVGHVHUYLoRVRXSRGHUiWHUDWUDVRVHPHQFRQWUDUXPDQRYDORFDOLGDGH
R TXH SRGHUi OHYDU D XPD LQWHUUXSomR WHPSRUiULD HP VXDV RSHUDo}HV 4XDOTXHU LQWHUUXSomR QDV
RSHUDo}HVGD&RPSDQKLDSRGHUiWHUXPHIHLWRDGYHUVRVREUHVHXVUHVXOWDGRVGHRSHUDomR
$GHPDLV  GRV FRQWUDWRV GH ORFDomR GRV LPyYHLV XWLOL]DGRV SHOD QmR HVWmR DYHUEDGRV QDV
PDWUtFXODV GRV LPyYHLV GH IRUPD TXH FDVR R ORFDGRU YHQGD R LPy
LPyYHO ORFDGR VHP RIHUHFHU j
&RPSDQKLDRGLUHLWRGHSUHIHUrQFLDHPDGTXLULORD&RPSDQKLDQmRSRGHUiGHSRVLWDURSUHoRHP
MXt]RHDGTXLULORSDUDVLVXEVLVWLQGRDSHQDVRGLUHLWRGHSOHLWHDUSHUGDVHGDQRV1RPHVPRVHQWLGR
GLYHUVRVFRQWUDWRVGHORFDomRQmRSRVVXHPFOiXVXODGHYLJrQFLDHRXDUHIHULGDFOiXVXODQmRHVWi
UHJLVWUDGD QDV PDWUtFXODV GRV LPyYHLV GH IRUPD TXH QD KLSyWHVH GH DOLHQDomR GRV LPyYHLV D
WHUFHLURV RV QRYRV SURSULHWiULRV QmR HVWDUmR REULJDGRV D UHVSHLWDU R SUD]R ORFDWtFLR DLQGD TXH
GHWHUPLQDGRVHSRGHUmRSOHLWHDUTXHD&RPSDQKLDGHVRFXSHRLPyYHOQRSUD]RGH QRYHQWD 
GLDV
3RU ILP FRQVLGHUDQGR TXH L  RV FRQWUDWRV GH ORFDomR QmR HVWmR UHJLVWUDGRV HRX DYHUEDGRV QDV
UHVSHFWLYDV PDWUtFXODV GRV LPyYHLV H LL  SDUWH GRV LPyYHLV RFXSDGRV SHOD &RPSDQKLD HVWmR
RQHUDGRV SDUD JDUDQWLD GH FRQWUDWRV GH DEHUWXUD GH FUpGLWR FDVR HVWHV FUHGRUHV H[HFXWHP DV
JDUDQWLDVSRGHUiDFDUUHWDUDQHFHVVLGDGHGHGHVRFXSDomRGRVLPyYHLVSHOD&RPSDQKLD
$GLFLRQDOPHQWH FDVR D &RPSDQKLD GHL[H GH FXPSULU FRP VXDV REULJDo}HV QRV WHUPRV GH VHXV
FRQWUDWRVGHORFDomRWDLVFRQWUDWRVGHORFDomRSRGHPVHUHQFHUUDGRVDQWHFLSDGDPHQWH
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'DGRTXHDORFDOL]DomRHVWUDWpJLFDGRVLPyYHLVpIDWRUUHOHYDQWHSDUDRGHVHQYROYLPHQWRGHQRVVD
HVWUDWpJLD FRPHUFLDO D &RPSDQKLD SRGH VHU DIHWDGD QHJDWLYDPHQWH VH DOJXQV FRQWUDWRV GH
HVWDEHOHFLPHQWRVUHOHYDQWHVQmRYLHUHPDVHUUHQRYDGRVSRUUD]}HVDOKHLDVDQRVVDYRQWDGH
Os imóveis que a Companhia aluga estão sujeitos a licenças municipais e do corpo de
bombeiros. Não há garantia de que a Companhia conseguirá renovar tais licenças, bem como
não é possível assegurar que os imóveis hoje em fase de obtenção de tais licenças serão, de
fato, licenciados.
2VLPyYHLVDWXDOPHQWHRFXSDGRVRXTXHYLHUHPDVHURFXSDGRVSHOD&RPSDQKLDHVWmRVXMHLWRVD
DOYDUiV SDUD IXQFLRQDPHQWRV OLFHQoDV PXQLFLSDLV H $XWR GH 9LVWRULD GR &RUSR GH %RPEHLURV
³$9&%´  2V DOYDUiV GH IXQFLRQDPHQWR HP GLYHUVDV ORFDOLGDGHV SRVVXHP SUD]R GH YDOLGDGH H
GHYHP VHU UHQRYDGRV GH WHPSRV HP WHPSRV FRP RX VHP R SDJDPHQWR GH WD[DV GH UHQRYDomR
$OJXQVGRVLPyYHLVQmRSRVVXHPWDLVOLFHQoDVRXHVWmRHPIDVHGHUHQRYDomR1mRKiJDUDQWLDGH
TXH D &RPSDQKLD FRQVHJXLUi UHQRYDU WDLV OLFHQoDV EHP FRPR QmR p SRVVtYHO DVVHJXUDU TXH RV
LPyYHLVKRMHHPIDVHGHREWHQomRGHWDLVOLFHQoDVVHUmRGHIDWROLFHQFLDGRV$LQGDDREWHQomRGH
WDLVOLFHQoDVSRGHRFRUUHUHPWHPSRVXSHULRUDRSUHYLVWRQRFURQRJUDPDGHDEHUWXUDGDVILOLDLV$
IDOWD R DWUDVR RX R LQGHIHULPHQWR GD REWHQomR RX UHQRYDomR GHVVDV OLFHQoDV SRGHUmR LPSOLFDU
FRQIRUPHRFDVRQDLPSRVVLELOLGDGHGHDEHUWXUDHRSHUDomRGDVILOLDLVHDWpFRQIRUPHRFDVRQD
LQWHUGLomRHQRIHFKDPHQWRGDVDWXDLVILOLDLVEHPFRPRQDDSOLFDomRGHPXOWDVHDXWRVGHLQIUDomR
j &RPSDQKLD DOpP GH H[SRUQRV D ULVFRV DGLFLRQDLV QR FDVR GH XP DFLGHQWH GH VHJXUDQoD H
SURWHomRRXHYHQWRVLPLODURTXHSRGHUiDIHWDUDGYHUVDPHQWHHH[SRUD&RPSDQKLDEHPFRPR
VHXV UHSUHVHQWDQWHV D VDQo}HV FULPLQDLV HP FDVR GH H[HUFtFLR GH DWLYLGDGHV VHP DV GHYLGDV
OLFHQoDVHDXWRUL]Do}HV$OpPGLVVRD&RPSDQKLDSRGHHVWDUVXMHLWDjUHJXODomRHFRQWUROHGHRXWUDV
DXWRULGDGHVS~EOLFDVDOpPGDTXHODVKRMHHQWHQGLGDVFRPRVHQGRDVFRPSHWHQWHVYH]TXHQmRVH
SRGH JDUDQWLU TXH WDLV DXWRULGDGHV S~EOLFDV QmR WHQKDP XP HQWHQGLPHQWR FRQWUiULR DR GD
&RPSDQKLDTXDQWRjQHFHVVLGDGHGHREWHQomRGHRXWUDVOLFHQoDVDOYDUiVDXWRUL]Do}HVHGHPDLV
FDGDVWURVDGLFLRQDLVDRVTXHD&RPSDQKLDHQWHQGHDWXDOPHQWHQHFHVViULRDRGHVHQYROYLPHQWRGDV
DWLYLGDGHV$HVWUDWpJLDFRPHUFLDOGD&RPSDQKLDSRGHVHUDIHWDGDQHJDWLYDPHQWHFDVRRFRUUD L D
LPSRVVLELOLGDGHGHDEHUWXUDHRSHUDomRGHQRYDVILOLDLVHRX LL DLQWHUGLomRRXRIHFKDPHQWRGH
ILOLDLVDWXDLVHPGHFRUUrQFLDGDQmRREWHQomRRXUHQRYDomR FRQIRUPHRFDVR GHFDGDVWURVDOYDUiV
HOLFHQoDVH[LJLGRVRTXHSRGHUiLPSDFWDUQHJDWLYDPHQWHRVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVGD&RPSDQKLD
A Companhia e suas subsidiárias podem figurar como responsáveis solidárias ou
subsidiárias das dívidas trabalhistas e previdenciárias de terceirizados.
$XWLOL]DomRGHPmRGHREUDWHUFHLUL]DGDSRUSDUWHGD&RPSDQKLDHGDVVXEVLGLiULDVSRGHLPSOLFDU
QD DVVXQomR GH FRQWLQJrQFLDV GH QDWXUH]D WUDEDOKLVWD H SUHYLGHQFLiULD $ DVVXQomR GH WDLV
FRQWLQJrQFLDVpLQHUHQWHjFRQWUDWDomRGHWHUFHLURVXPDYH]TXHSRGHVHUDWULEXtGDj&RPSDQKLD
RXjVVXDVVXEVLGLiULDVQDFRQGLomRGHWRPDGRUDVGHVHUYLoRVGHWHUFHLURVDUHVSRQVDELOLGDGHSHORV
GpELWRV WUDEDOKLVWDV H SUHYLGHQFLiULRV GRV HPSUHJDGRV GDV HPSUHVDV SUHVWDGRUDV GH VHUYLoRV
TXDQGR HVVDV GHL[DUHP GH FXPSULU FRP VXDV REULJDo}HV WUDEDOKLVWDV H SUHYLGHQFLiULDV $
&RPSDQKLD SRGH SRU VXD YH] YLU D UHVSRQGHU SHODV HYHQWXDLV FRQWLQJrQFLDV WUDEDOKLVWDV H
SUHYLGHQFLiULDVUHODWLYDVjVVXDVVXEVLGLiULDV$RFRUUrQFLDGHHYHQWXDLVFRQWLQJrQFLDVpGHGLItFLO
SUHYLVmR H TXDQWLILFDomR H VH YLHUHP D VH FRQVXPDU SRGHUmR DIHWDU DGYHUVDPHQWH D VLWXDomR
ILQDQFHLUDGD&RPSDQKLDHRVVHXVUHVXOWDGRVEHPFRPRLPSDFWDUQHJDWLYDPHQWHVXDLPDJHPHP
FDVRGHHYHQWXDODSOLFDomRGHPXOWDRXSDJDPHQWRGHLQGHQL]DomR$GHPDLVD&RPSDQKLDHVXDV
VXEVLGLiULDVSRGHPVHUREMHWRGHILVFDOL]Do}HVGD6HFUHWDULDGR7UDEDOKRGR0LQLVWpULRGD(FRQRPLD
HGR0LQLVWpULR3~EOLFRGR7UDEDOKRHFRQVHTXHQWHPHQWHHVWmRVXMHLWDVDHYHQWXDOLQVWDXUDomRGH
LQTXpULWRFLYLODVVLQDWXUDGHWHUPRGHDMXVWDPHQWRGHFRQGXWD 7$& HODYUDWXUDGHDXWRGHLQIUDomR
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7RGRVHVWHVIDWRUHVSRGHPWHUXPLPSDFWRDGYHUVRQD&RPSDQKLDHVXDUHSXWDomRVXDFDSDFLGDGH
GHVHYDOHUGHEHQHItFLRVILVFDLVHRXGHFRQWUDWDUFRPRSRGHUS~EOLFR
3RUILPWHQGRHPYLVWDTXHD&RPSDQKLDWHUFHLUL]DXPDSDUWHGHVXDVRSHUDo}HVFDVRXPDRXPDLV
GDVHPSUHVDVSUHVWDGRUDVGHVHUYLoRVWHUFHLUL]DGRVGHVFRQWLQXHVXDVDWLYLGDGHVRXLQWHUURPSDD
SUHVWDomR GH VHUYLoRV DV RSHUDo}HV GD &RPSDQKLD SRGHUmR VHU SUHMXGLFDGDV R TXH SRGHUi
DFDUUHWDUXPHIHLWRDGYHUVRHPVHXVUHVXOWDGRVUHSXWDomRHHPVXDFRQGLomRILQDQFHLUD
A Companhia e suas subsidiárias podem figurar como responsáveis solidárias pelos danos
ambientais causados por seus fornecedores
1D HVIHUD FLYLO D UHVSRQVDELOLGDGH SRU GDQRV DPELHQWDLV WHP QDWXUH]D REMHWLYD H VROLGiULD ,VWR
VLJQLILFDTXHDREULJDomRGHUHSDUDUDGHJUDGDomRFDXVDGDSRGHUiVHUDWULEXtGDDWRGRVDTXHOHV
TXHGLUHWDRXLQGLUHWDPHQWHFRQWULEXtUDPSDUDDRFRUUrQFLDGRGDQRDPELHQWDOLQGHSHQGHQWHPHQWH
GD FRPSURYDomR GH FXOSD GRV DJHQWHV 3RUWDQWR FDVR DV HPSUHVDV WHUFHLUL]DGDV TXH SUHVWDP
VHUYLoRVSDUDD&RPSDQKLD WDLVFRPRVXSUHVVmRGHYHJHWDomRHJHUHQFLDPHQWRGHUHVtGXRV QmR
DWHQGDPjVH[LJrQFLDVGDOHJLVODomRDPELHQWDOD&RPSDQKLDSRGHUiVHUFRQVLGHUDGDVROLGiULDRX
VXEVLGLDULDPHQWH UHVSRQViYHO SHORV HYHQWXDLV GDQRV SRU HODV FDXVDGRV 1HVWH FHQiULR D
&RPSDQKLDSRGHVHULQFOXtGDQRSRORSDVVLYRGHSURFHVVRVDPELHQWDLVSRUFRQGXWDVGHWHUFHLURVH
HYHQWXDOPHQWHVHUREULJDGDDHIHWXDURSDJDPHQWRGHFRQGHQDo}HVMXGLFLDLVHGHPDLVSHQDOLGDGHV
LQFOXLQGRPHGLGDVGHUHSDUDomRGRGDQRDPELHQWDORTXHSRGHUiDIHWDUDGYHUVDPHQWHRVUHVXOWDGRV
H DWLYLGDGHV GD &RPSDQKLD &DVR D &RPSDQKLD VHMD UHVSRQVDELOL]DGD SRU HYHQWXDLV GDQRV
DPELHQWDLVVHXVUHVXOWDGRVLPDJHPHUHSXWDomRSRGHUmRVHUDGYHUVDPHQWHDIHWDGRV
I

DRVFOLHQWHVGD&RPSDQKLD

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.
$WD[DGHDTXLVLomRGHFOLHQWHVSRGHVHUDIHWDGDGHIRUPDQHJDWLYDSHODSHQHWUDomRWRWDOQRPHUFDGR
H SHORVFLFORV GH YLGD GRV SURGXWRV 2 PHUFDGR EUDVLOHLUR GH WHOHFRPXQLFDo}HV HVWi HQIUHQWDQGR
PXGDQoDV VLJQLILFDWLYDV HP VHX SDQRUDPD 'LYHUVRV IDWRUHV DOpP GDV SUHVV}HV GH FRQFRUUrQFLD
SRGHPLQIOXHQFLDUDWD[DGHDTXLVLomRGHDVVLQDQWHVHDWD[DGHURWDWLYLGDGHGD&RPSDQKLDLQFOXLQGR
FREHUWXUDGHUHGHIDOWDGHVHUYLoRFRQILiYHOHFRQGLo}HVHFRQ{PLFDVQR%UDVLOFDXVDQGRXPHIHLWR
UHOHYDQWHDGYHUVRSDUDD&RPSDQKLD
A Companhia está sujeita ao risco de crédito relacionado aos clientes.
$VRSHUDo}HVGHSHQGHPVLJQLILFDWLYDPHQWHGDFDSDFLGDGHGRVFOLHQWHVGHSDJDUHPSHORVVHUYLoRV
FRQWUDWDGRV MXQWR j &RPSDQKLD 6H D &RPSDQKLD QmR SXGHU UHDOL]DU PHGLGDV SDUD OLPLWDU D
LQDGLPSOrQFLD GH SDJDPHQWR GRV FOLHQWHV RX TXH D SHUPLWD DFHLWDU QRYRV FOLHQWHV FRP EDVH QR
KLVWyULFRGHFUpGLWRD&RPSDQKLDSHUPDQHFHUiVXMHLWDDRVYDORUHVQmRFREUiYHLVYHQFLGRVHQmR
SDJRVRTXHSRGHWHUXPHIHLWRDGYHUVRQRVUHVXOWDGRVGHRSHUDo}HVGD&RPSDQKLD
(PFDVRGHLQDGLPSOrQFLDUHFRUUHQWHGHXPRXPDLVFOLHQWHVRXGHXPRXPDLVJUXSRVGHFOLHQWHV
D &RPSDQKLD SRGHUi VRIUHU XP HIHLWR DGYHUVR HP VHXV QHJyFLRV VLWXDomR ILQDQFHLUD UHVXOWDGRV
RSHUDFLRQDLVHIOX[RVGHFDL[D
$VKLSyWHVHVTXHSRGHPJHUDUDLQWHUUXSomRQRSDJDPHQWRGHVWHVFOLHQWHVRXJUXSRVGHFOLHQWHV
LQFOXHP UHVFLVmR GH FRQWUDWR SRU IXV}HV RX DTXLVLo}HV GH FOLHQWHV FRUSRUDWLYRV GLILFXOGDGHV
ILQDQFHLUDV QRV QHJyFLRV GH FOLHQWHV WpUPLQR GH YLJrQFLD GH FRQWUDWRV UHFXSHUDomR MXGLFLDO RX
H[WUDMXGLFLDOIDOrQFLDGHFOLHQWHVDXPHQWRGRGHVHPSUHJRGLPLQXLomRGDUHQGDGLVSRQtYHOHRXWURV
LQFOXVLYHLQDGLPSOHPHQWRQmRMXVWLILFDGR$OpPGLVVRXPDIDOKDGD&RPSDQKLDQDDQiOLVHGHFUpGLWR
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RX QR DFRPSDQKDPHQWR GD VLWXDomR ILQDQFHLUD GHVWHV FOLHQWHV SRGH SURYRFDUD QmR LGHQWLILFDomR
SUpYLD GHVWH H DV SURYLV}HV SDUD FUpGLWRV GH OLTXLGDomR GXYLGRVD GD &RPSDQKLD SRGHP VHU
LQVXILFLHQWHVFDXVDQGRXPHIHLWRUHOHYDQWHDGYHUVRSDUDDFRQGLomRILQDQFHLUDGD&RPSDQKLD
Alguns dos contratos de longo prazo celebrados pela Companhia com clientes contêm
disposições que permitem a rescisão unilateral de tais contratos por seus clientes.
$PDLRUSDUWHGRVFRQWUDWRVGHSUHVWDomRGHVHUYLoRFRPFOLHQWHVGD&RPSDQKLDFRQWpPH[LJrQFLDV
GHQtYHOGHVHUYLoRHGHVHPSHQKRLQFOXLQGRH[LJrQFLDVUHODFLRQDGDVjTXDOLGDGHGRVVHUYLoRVHDR
WHPSR GHPDQGDGR SDUD D FRQFOXVmR GRV PHVPRV &DVR D &RPSDQKLD QmR FXPSUD GH IRUPD
FRQVLVWHQWHUHLQFLGHQWHHVHPUHPHGLDomRDVH[LJrQFLDVGHVHUYLoRGHXPFOLHQWHHRXKDMDIDOKDV
QRFXUVRGDSUHVWDomRGRVVHUYLoRVRVFRQWUDWRVSRGHUmRVHU L UHVFLQGLGRVXQLODWHUDOPHQWHSHOR
FOLHQWH LL UHQRYDGRVHPFRQGLo}HVGHVYDQWDMRVDVSDUDD&RPSDQKLDRX LLL QmRVHUUHQRYDGRV
FDXVDQGRXPHIHLWRUHOHYDQWHDGYHUVRSDUDRVQHJyFLRVGD&RPSDQKLD
A Companhia investe tendo como base projeções de demandas que podem ser imprecisas
devido à volatilidade econômica e resultar em receitas abaixo do volume estimado.
4XDOTXHUYDULDomRVLJQLILFDWLYDQRFHQiULRHFRQ{PLFREUDVLOHLURSRGHDIHWDUDGHPDQGDHSRUWDQWR
DVSURMHo}HVGD&RPSDQKLDSRGHPVHPRVWUDULPSUHFLVDV3RUH[HPSORFULVHVHFRQ{PLFDVSRGHP
UHVWULQJLURFUpGLWRjSRSXODomRHLQFHUWH]DVUHODFLRQDGDVFRPRQtYHOGHHPSUHJRSRGHPUHVXOWDU
HP DWUDVRV QD GHFLVmR GH DGTXLULU QRYRV SURGXWRV RX VHUYLoRV FRPR EDQGD ODUJD RX 79 SRU
DVVLQDWXUD &RPRUHVXOWDGRpSRVVtYHOTXHFRPEDVHHPSURMHo}HVGDGHPDQGDD&RPSDQKLD
IDoDLQYHVWLPHQWRVPDLVDOWRVTXHRQHFHVViULRGDGDDGHPDQGDHIHWLYDQRUHVSHFWLYRWHPSRRTXH
SRGHDIHWDURIOX[RGHFDL[D$OpPGLVVRPHOKRULDVQDVFRQGLo}HVHFRQ{PLFDVSRGHPWHURHIHLWR
RSRVWR3RUH[HPSORXPDXPHQWRQDGHPDQGDTXHQmRYHQKDDFRPSDQKDGRGHLQYHVWLPHQWRVHP
LQIUDHVWUXWXUD SRGH UHVXOWDU HP SHUGD GD RSRUWXQLGDGH GH DXPHQWDU D UHFHLWD GD &RPSDQKLD RX
UHVXOWDUQDGHJUDGDomRGDTXDOLGDGHGHVHXVVHUYLoRVFDXVDQGRXPHIHLWRUHOHYDQWHDGYHUVRSDUD
D&RPSDQKLD
J

DRVVHWRUHVGDHFRQRPLDQRVTXDLVD&RPSDQKLDDWXD

O setor de telecomunicações está sujeito a frequentes mudanças tecnológicas. A capacidade
da Companhia de continuar competitiva depende de sua habilidade de implementar novas
tecnologias o que poderá afetar seus negócios.
(PSUHVDV TXH DWXDP QR VHWRU GH WHOHFRPXQLFDo}HV GHYHP DGDSWDUVH jV UiSLGDV PXGDQoDV
WHFQROyJLFDV$VPXGDQoDVWHFQROyJLFDVSRGHPWRUQDURVHTXLSDPHQWRVVHUYLoRVHWHFQRORJLDGD
&RPSDQKLDREVROHWRVRXLQHILFLHQWHVRTXHSRGHDIHWDUVXDFRPSHWLWLYLGDGHHREULJiODDDXPHQWDU
VHXVLQYHVWLPHQWRVGHPRGRDPDQWHUVXDFRPSHWLWLYLGDGH
+i D H[SHFWDWLYD GH TXH D HYROXomR SDUD R * H D Internet of Things ± IoT WUDJD PXGDQoDV
VLJQLILFDWLYDV SDUD R VHWRU GH WHOHFRPXQLFDo}HV FRP D FULDomR GH QRYRV SURGXWRV VHUYLoRV H
PRGHORVGHQHJyFLRVHTXHDLQGDLPSXOVLRQHRVXUJLPHQWRGHQRYDVLQG~VWULDVeSRVVtYHOTXHHVWD
WHFQRORJLD VHMD LPSODQWDGD GH IRUPD UiSLGD QR PHUFDGR D FXVWRV DFHVVtYHLV JHUDQGR XPD
FRQFRUUrQFLDGLUHWDDWHFQRORJLDGHEDQGDODUJDIL[DRIHUHFLGDSHOD&RPSDQKLD
O mercado de telecomunicações e a base de assinantes da Companhia podem ser afetados
adversamente por mudanças na economia brasileira que tenham impacto negativo sobre o
poder de compra da população.
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$ EDVH GH DVVLQDQWHV GD &RPSDQKLD SRGH VHU DIHWDGD SRU PXGDQoDV QD OHJLVODomR GH
WHOHFRPXQLFDo}HVHQDVFRQGLo}HVHFRQ{PLFDVHILQDQFHLUDVQR3DtVFRPRRSRGHUGHFRPSUDGD
SRSXODomRDGLVSRQLELOLGDGHDTXDOLGDGHHRFXVWRGHVHUYLoRVFRQFRUUHQWHV
1HVVHVFDVRVRVDVVLQDQWHVHVSHFLDOPHQWHRVUHVLGHQFLDLVSRGHUmRDGRWDUPHGLGDVTXHOHYDUmRj
DOWHUDomRGHVHXVKiELWRVHUHGX]LURXVRGRVVHUYLoRVGHWHOHFRPXQLFDo}HVHPHVSHFLDORVHUYLoR
GHWHOHIRQLDIL[DH79SRUDVVLQDWXUDLPSDFWDQGRQHJDWLYDPHQWHRVQHJyFLRVFRQGLomRILQDQFHLUDH
UHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVGD&RPSDQKLD
A forte concorrência do setor pode reduzir a participação de mercado da Companhia e
prejudicar seu desempenho econômico e financeiro.
$DEHUWXUDGRPHUFDGREUDVLOHLURSDUDDFRQFRUUrQFLDHPUHODomRDRVVHUYLoRVGHWHOHFRPXQLFDo}HV
H D UHGXomR SDXODWLQD GD XWLOL]DomR SRU SDUWH GRV XVXiULRV GRV VHUYLoRV GH WHOHFRPXQLFDo}HV
WUDGLFLRQDLV DIHWDUDP QHJDWLYDPHQWH DV PDUJHQV KLVWyULFDV GR VHWRU $ &RPSDQKLD HQIUHQWD
SULQFLSDOPHQWHDFRQFRUUrQFLDHVSHFLDOPHQWHQDVUHJL}HVHPTXHDWXDGHHPSUHVDVWDLVFRPR7,0
&ODUR9LYRH2LTXHVmRVLJQLILFDWLYDPHQWHPDLRUHVSRVVXHPPDLVUHFXUVRVFRPFXVWRVPHQRUHV
TXHRVGD&RPSDQKLDEHPFRPRXPDSDUWLFLSDomRGHPHUFDGRVXSHULRUj&RPSDQKLD
2 DXPHQWR GD FRQFRUUrQFLD SRGH DXPHQWDU D WD[D GH GHVFRQH[mR GRV FOLHQWHV H SUHMXGLFDU D
SDUWLFLSDomRGD&RPSDQKLDQRPHUFDGRHVXDVPDUJHQV$FDSDFLGDGHGD&RPSDQKLDGHFRQFRUUHU
GHSHQGHUiGDHILFiFLDGRPDUNHWLQJGDTXDOLGDGHGRVHUYLoRRIHUHFLGRGDSHUFHSomRSHORVFOLHQWHV
HPUHODomRDRVVHXVGLIHUHQFLDLVGDFDSDFLGDGHILQDQFHLUDSDUDGDUFRQWLQXLGDGHDRVHXSODQRGH
LQYHVWLPHQWRVGHSUHYHUHUHDJLUUDSLGDPHQWHDRVIDWRUHVFRPSHWLWLYRVTXHDIHWDPRVHWRULQFOXLQGR
QRYRV VHUYLoRV PXGDQoDV QD SUHIHUrQFLD GRV FOLHQWHV WHQGrQFLDV GHPRJUiILFDV VLWXDomR
HFRQ{PLFDHVWUDWpJLDVGHSUHoRVHGHVFRQWRVGRVFRQFRUUHQWHV
3DUDID]HUIUHQWHjFRQFRUUrQFLDSRUWDQWRD&RPSDQKLDSRGHUi LQFRUUHUHPPDLRUHVFXVWRVFRP
SURSDJDQGD SXEOLFLGDGH LQYHVWLPHQWRV SDUD PDQXWHQomR GRV VHUYLoRV DWXDLV LQYHVWLPHQWRV HP
QRYDV WHFQRORJLDV DWXDOL]Do}HV WHFQROyJLFDV EHPFRPRFRP DWHQGLPHQWR DRV FOLHQWHV HRX FRP
VHUYLoRVDJUHJDGRVTXHEXVTXHPUHSUHVHQWDUYDORUHGLIHUHQFLDomRSDUDRVFOLHQWHV
$LQFDSDFLGDGHGD&RPSDQKLDGHFRQFRUUHUGHPDQHLUDHILFD]SRGHUHVXOWDUHPSHUGDHVXDIDWLDGH
PHUFDGRDIHWDQGRGHPDQHLUDDGYHUVDHUHOHYDQWHVXDUHFHLWDRSHUDFLRQDOHUHQWDELOLGDGH
A concorrência pode se intensificar em virtude do ingresso de novas empresas no mercado,
consolidação do setor e do rápido desenvolvimento de novas tecnologias, produtos e
serviços.
$ HILFiFLD GD &RPSDQKLD QD FRPSHWLomR QR VHWRU GH WHOHFRPXQLFDo}HV GHSHQGH GR r[LWR GH
FRPHUFLDOL]DomRGHVHXVVHUYLoRVGDUHWHQomRGHVHXVFOLHQWHVGHVHXVUHFXUVRVILQDQFHLURVHGH
RXWURV UHFXUVRV LQFOXLQGR R DFHVVR D FDSLWDO  HP FRPSDUDomR FRP VHXV FRQFRUUHQWHV H VXD
FDSDFLGDGH GH DQWHFLSDU H UHVSRQGHU DRV IDWRUHV FRPSHWLWLYRV TXH DIHWDP R VHWRU LQFOXLQGR D
LQWURGXomR GH QRYRV VHUYLoRV PXGDQoDV QDV SUHIHUrQFLDV GR FRQVXPLGRU PXGDQoDV QD
UHJXODPHQWDomR WHQGrQFLDV GHPRJUiILFDV FRQGLo}HV HFRQ{PLFDV H HVWUDWpJLDV GH GHVFRQWR QRV
SUHoRVXWLOL]DGDVSHORVFRQFRUUHQWHVEHPFRPRXPDDGLFLRQDOFRQVROLGDomRVHWRULDO1mRpSRVVtYHO
SUHYHUH[DWDPHQWHTXDLVIDWRUHVLPSDFWDUmRDFRPSHWLWLYLGDGHGD&RPSDQKLDWDOFRPRDFUHVFHQWH
QHFHVVLGDGH GH SURPRo}HV GHVFRQWRV H RXWUDV LQLFLDWLYDV GH PDUNHWLQJ RX TXDLV LQYHVWLPHQWRV
VHUmRQHFHVViULRVSDUDGHVHQYROYHUHIRUQHFHUDVWHFQRORJLDVSURGXWRVHVHUYLoRVQHFHVViULRV,VVR
SRGHUiDIHWDUDGYHUVDPHQWHDSDUWLFLSDomRGHPHUFDGRHDVPDUJHQVGD&RPSDQKLD
$GLFLRQDOPHQWH D LQWHQVLILFDomR GD FRQFRUUrQFLD HVSHFLDOPHQWH QD UHJLmR GH DWXDomR GD
&RPSDQKLDSRGHUHVXOWDUQDUHGXomRGDWD[DGHFUHVFLPHQWRGD&RPSDQKLDGLPLQXLomRGDVWDULIDV
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DXPHQWRGDWD[DGHURWDWLYLGDGHGHFOLHQWHVGLPLQXLomRGDEDVHGHDVVLQDQWHVDXPHQWRGHVXDV
GHVSHVDVHSHUGDGHSURILVVLRQDLVLPSRUWDQWHVSDUDFRQFRUUHQWHVHRXSDUDRXWURVVHJPHQWRVGH
PHUFDGR FDXVDQGR XP HIHLWR QHJDWLYR VREUH DV DWLYLGDGHV UHVXOWDGRV H FRQGLomR ILQDQFHLUD GD
&RPSDQKLD
Eventuais conflitos surgidos com outras companhias quanto à interconexão entre redes de
prestadoras de telecomunicações podem afetar adversamente os negócios da Companhia.
$LQWHUFRQH[mRHQWUHUHGHVGHSUHVWDGRUDVGHVHUYLoRVGHWHOHFRPXQLFDo}HVGHLQWHUHVVHFROHWLYRp
REULJDWyULDSRUGLVSRVLomRGD/HL*HUDOGH7HOHFRPXQLFDo}HVHSHUPLWHTXHD&RPSDQKLDUHDOL]H
LQWHUFRQH[mRFRPRXWUDVUHGHVGHVHUYLoRVSRVVLELOLWDQGRDWHQGHUGHPDQGDVGHVHXVDVVLQDQWHV
QDIRUPDGR5HJXODPHQWR*HUDOGH,QWHUFRQH[mRDSURYDGRSHOD5HVROXomR$QDWHOQGHGH
MXOKR GH  $ &RPSDQKLD SRGH YLU D XWLOL]DU D UHGH GH RXWUDV SUHVWDGRUDV GH VHUYLoRV GH
WHOHFRPXQLFDo}HVSDUDSRVVLELOLWiODDOFDQoDUVHXVFOLHQWHVHIRUQHFHUVHXVVHUYLoRV$HILFiFLDGRV
FRQWUDWRV GH LQWHUFRQH[mR GH UHGHV DLQGD TXH VHMDP REMHWR GH OLYUH QHJRFLDomR HQWUH RV
LQWHUHVVDGRV GHSHQGH GH KRPRORJDomR SHOD $1$7(/ FRQIRUPH HVWDEHOHFLGR SHOD /HL *HUDO GH
7HOHFRPXQLFDo}HVHUHJXODPHQWDomRDSOLFiYHO&RQWXGRIDWRUHVDOKHLRVj&RPSDQKLDWDLVFRPR
SUREOHPDVQDVUHGHVGHRXWUDVHPSUHVDVTXHVHLQWHUFRQHFWDPQDUHGHGD&RPSDQKLDRXPHVPR
HYHQWXDLVGHVFXPSULPHQWRVGRVFRQWUDWRVGHLQWHUFRQH[mRSRUWDLVHPSUHVDVSRGHPHQTXDQWRQmR
UHVROYLGRVGLPLQXLUDTXDQWLGDGHHTXDOLGDGHGRVVHUYLoRVSUHVWDGRVSHOD&RPSDQKLDDIHWDQGRVHXV
QHJyFLRVFRQGLomRILQDQFHLUDHUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLV$UHVFLVmRH[WLQomRRXPRGLILFDomRGRV
DFRUGRVGHLQWHUFRQH[mRHVWDEHOHFLGRVEHPFRPRDQmRFRQFOXVmRGHQRYRVDFRUGRVIDYRUiYHLVj
&RPSDQKLDSRGHPDIHWDUQHJDWLYDPHQWHRGHVHPSHQKRRSHUDFLRQDOHDFDSDFLGDGHFRPSHWLWLYDGD
&RPSDQKLD
$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
FRQWUDWXDLV RX LQGHQL]Do}HV j &RPSDQKLD R TXH SRGH DIHWDU QHJDWLYDPHQWH RV UHVXOWDGRV H D
FRQGLomRILQDQFHLUDGD&RPSDQKLD
Os preços de mercado de muitos dos serviços da Companhia diminuíram no passado e podem
diminuir no futuro, resultando em menores receitas e margens do que prevemos.
$RORQJRGRV~OWLPRVDQRVRVSUHoRVGHPHUFDGRGHPXLWRVGRVVHUYLoRVGD&RPSDQKLDGLPLQXtUDP
(VWDVUHGXo}HVUHVXOWDUDPGDSUHVVmRGRPHUFDGRHRXWURVIDWRUHVLQFOXLQGR
•

PXGDQoDV WHFQROyJLFDV H H[SDQV}HV GH UHGH TXH UHVXOWDUDP HP DXPHQWR GD FDSDFLGDGH GH
WUDQVPLVVmRGLVSRQtYHOSDUDYHQGDGD&RPSDQKLDHGRVVHXVFRQFRUUHQWHV

•

DOJXQV GRV FRQFRUUHQWHV GD &RPSDQKLD HVWmR GLVSRVWRV D DFHLWDU PDUJHQV RSHUDFLRQDLV
PHQRUHVDFXUWRSUD]RHPXPDWHQWDWLYDGHDXPHQWDUDUHFHLWDDORQJRSUD]RH

•

DXPHQWR GD SDUWLFLSDomR GH SHTXHQRV RSHUDGRUHV VXMHLWRV D PHQRU FDUJD WULEXWiULD H D
EHQHItFLRV H UHJLPHV ILVFDLV TXH GLPLQXHP RV VHXV FXVWRV RSHUDFLRQDLV H TXH SRU YH]HV
SUDWLFDP LQIRUPDOLGDGH UHIOHWLQGR HP SUHoRV DR FRQVXPLGRU PHQRUHV H PDLV DWUDWLYRV H
FRPSHWLWLYRV

3DUD UHWHU FOLHQWHV H UHFHLWD PXLWDV YH]HV D &RPSDQKLD GHYH UHGX]LU RV SUHoRV HP UHVSRVWD jV
FRQGLo}HVGRPHUFDGRHWHQGrQFLDV¬PHGLGDTXHRVSUHoRVGHDOJXQVGRVVHUYLoRVGLPLQXHPRV
UHVXOWDGRV RSHUDFLRQDLV GD &RPSDQKLD SRGHP VHU DGYHUVDPHQWH DIHWDGRV FDXVDQGR XP HIHLWR
UHOHYDQWHDGYHUVRSDUDD&RPSDQKLD
K

jUHJXODPHQWDomRGRVVHWRUHVHPTXHD&RPSDQKLDDWXD
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Alterações na regulamentação, cujos efeitos dependerão do comportamento dos usuários,
podem vir a afetar adversamente os negócios das companhias de telecomunicações.
$OWHUDo}HVQRPRGHORGHSUHVWDomRGHVHUYLoRVGHWHOHFRPXQLFDo}HVFRPRSRUH[HPSORRILPGD
FREUDQoD GH DVVLQDWXUD EiVLFD PHQVDO SRGHP VHU DSOLFDGDV SHOD $1$7(/ 'HVVD IRUPD D
&RPSDQKLD QmR WHP FRPR SUHYHU TXDQGR H VH UHIHULGDV DOWHUDo}HV QD UHJXODPHQWDomR VHUmR
LPSOHPHQWDGDVWDPSRXFRWRGRVRVLPSDFWRVGHVVDVDOWHUDo}HVHPVXDVDWLYLGDGHVTXHSRGHPVHU
DIHWDGDVDGYHUVDPHQWH
A proposta da ANATEL sobre a consolidação dos preços pode ter um efeito adverso nos
resultados operacionais da Companhia (“Movimentos Regulatórios”).
$$1$7(/HPLWLXQRYRVUHJXODPHQWRVDFHUFDGHLQWHUFRQH[mRHQWUHDDOJXQVGRVTXDLV
SRGHULDPWHUXPHIHLWRDGYHUVRQRVUHVXOWDGRVGD&RPSDQKLD$WUDYpVGD5HVROXomRQD
$1$7(/ HVWDEHOHFHX XP PRGHOR GH FXVWR WRWDOPHQWH GLVWULEXtGR SDUD DV WD[DV GH UHIHUrQFLD
GLVWULEXLQGR GLYHUVRV FXVWRV GH VHUYLoR SDUD GHWHUPLQDU XP SUHoR EiVLFR HP YLJRU D SDUWLU GH
IHYHUHLURGH'HVVDIRUPDHVWHVUHJXODPHQWRVSRGHPWHUXPHIHLWRDGYHUVRQRVUHVXOWDGRV
RSHUDFLRQDLVGD&RPSDQKLDSRUTXH  RVHQFDUJRVGHLQWHUFRQH[mRSURYDYHOPHQWHFRQWLQXDULDPD
FDLUVLJQLILFDWLYDPHQWHUHGX]LQGRDVUHFHLWDVH  D$1$7(/SRGHUiSHUPLWLUSUHoRVPDLVIDYRUiYHLV
SDUDRSHUDQWHVVHPSRGHUGHPHUFDGRVLJQLILFDWLYR
Eventual elevação nos tributos incidentes sobre o setor de telecomunicações no Brasil e
potenciais reduções ou cancelamentos de benefícios tributários vigentes podem afetar
adversamente os resultados da Companhia.
8PHYHQWXDODXPHQWRGDFDUJDWULEXWiULDQR%UDVLOSRGHFDXVDUHIHLWRVDGYHUVRVQDUHQWDELOLGDGHGD
&RPSDQKLDLQFOXLQGRDSRWHQFLDOSHUGDRXUHGXomRGHEHQHItFLRVWULEXWiULRVDSOLFiYHLVj&RPSDQKLD
HRX VXDV VXEVLGLiULDV $ PDMRUDomR GRV LPSRVWRV LQFLGHQWHV VREUH R VHWRU GH WHOHFRPXQLFDo}HV
QRUPDOPHQWH UHVXOWD HP WDULIDV PDLV HOHYDGDV SDUD RV FRQVXPLGRUHV ILQDLV GD &RPSDQKLD
UHVXOWDQGRHPXPPHQRUXVRGRVVHUYLoRVFRPHUFLDOL]DGRVHSUHVWDGRVHFRQVHTXHQWHPHQWHQXPD
PHQRUUHFHLWDGD&RPSDQKLD8PDUHFHLWDPHQRUUHVXOWDHPPHQRUHVPDUJHQVGHOXFURVREUHRV
VHUYLoRVSUHVWDGRV$&RPSDQKLDQmRSRGHDVVHJXUDUTXHRJRYHUQRIHGHUDOEUDVLOHLURRVJRYHUQRV
HVWDGXDLVHPXQLFLSDLVQmRFULDUmRQRYRVWULEXWRVQHPLUmRHOHYDUDVDOtTXRWDVDWXDLVGRVWULEXWRV
LQFLGHQWHVVREUHDVDWLYLGDGHVGD&RPSDQKLDHPVXDVUHVSHFWLYDVHVIHUDVGHFRPSHWrQFLDWULEXWiULD
QHPTXHLUmRPDQWHUEHQHItFLRVWULEXWiULRVDWXDOPHQWHYLJHQWHV
Ampla 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.
$ H[WHQVD UHJXODPHQWDomR H DV FRQGLo}HV LPSRVWDV SHORV ÏUJmRV 5HJXODGRUHV GR VHWRU GDV
7HOHFRPXQLFDo}HV SRGHUmR OLPLWDU D IOH[LELOLGDGH GD &RPSDQKLD SDUD UHVSRQGHU jV FRQGLo}HV GH
PHUFDGRFRQFRUUrQFLDHPXGDQoDVHPVXDHVWUXWXUDGHFXVWRV
4XDLVTXHU DXWRULGDGHV UHJXODWyULDV TXH SRVVXHP MXULVGLomR VREUH QRVVR QHJyFLR SRGHP
LPSOHPHQWDURXDOWHUDUUHJXODPHQWDo}HVRXWRPDURXWUDVDo}HVTXHSRGHPDIHWDUDGYHUVDPHQWHDV
RSHUDo}HVGD&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDV1RSUHVHQWHDQRGHIRUDPSURPRYLGDVDOJXPDV
LQRYDo}HVUHJXODPHQWDUHVGHQWUHDVTXDLVFDEHGHVWDFDUDSXEOLFDomRGR5HJXODPHQWR*HUDOGH
/LFHQFLDPHQWR DSURYDGR SHOD 5HVROXomR$QDWHO Q  GH  GH IHYHUHLUR GH  5HVROXomR
$QDWHOQ HGR5HJXODPHQWR*HUDOGH2XWRUJDVDSURYDGRSHOD5HVROXomR$QDWHOQ
$OWHUDo}HVQDVUHJUDVTXHGLVFLSOLQDPRVHWRUGHWHOHFRPXQLFDo}HVQR%UDVLOLQFOXLQGR
DOWHUDo}HVQRVFULWpULRVGHUHPXQHUDomRGRXVRGHUHGHVFDGDVWUDPHQWRGHHVWDo}HVREWHQomRGH
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RXWRUJDV H WUDQVIHUrQFLD GH FRQWUROH VRFLHWiULR SRGHP DIHWDU VLJQLILFDWLYR H DGYHUVDPHQWH RV
QHJyFLRVVLWXDomRILQDQFHLUDHUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVGD&RPSDQKLD
$ $1$7(/ p UHVSRQViYHO GHQWUH RXWUDV DWLYLGDGHV HVWDEHOHFLGDV SHOD /HL *HUDO GH
7HOHFRPXQLFDo}HVSRU
•

,PSOHPHQWDUDSROtWLFDQDFLRQDOGRVHWRUHDUHJXODPHQWDomRGRVHWRU

•

([SHGLU QRUPDV TXDQWR j RXWRUJD SUHVWDomR H IUXLomR GRV VHUYLoRV GH WHOHFRPXQLFDo}HV QR
UHJLPHS~EOLFR

•

(GLWDUDWRVGHRXWRUJDHH[WLQomRGHGLUHLWRGHH[SORUDomRGRVHUYLoRQRUHJLPHS~EOLFR

•

([HUFHU UHODWLYDPHQWH jV WHOHFRPXQLFDo}HV DV FRPSHWrQFLDV OHJDLV HP PDWpULD GH FRQWUROH
SUHYHQomR H UHSUHVVmR GDV LQIUDo}HV GD RUGHP HFRQ{PLFD UHVVDOYDGDV DV SHUWHQFHQWHV DR
&RQVHOKR$GPLQLVWUDWLYRGH'HIHVD(FRQ{PLFD&$'(

•

$UUHFDGDomRHDORFDomRGHUHFXUVRVGHWHOHFRPXQLFDo}HV

•

5HJXODomRGHWD[DVHWDULIDV

•

)L[DomRGHSDGU}HVGHVHUYLoRVHHTXLSDPHQWRV

•

)L[DomRGHSDGU}HVWpFQLFRVGHTXDOLGDGH

•

(VWDEHOHFHU PHGLGDV TXH SURSLFLHP SDGU}HV GH TXDOLGDGH FRPSDWtYHLV FRP D H[LJrQFLD GRV
XVXiULRV

•

([SHGLU QRUPDV H SDGU}HV TXH DVVHJXUHP D FRPSDWLELOLGDGH D RSHUDomR LQWHJUDGD H D
LQWHUFRQH[mRHQWUHDVUHGHVH

•

6XSHUYLVmRGDVREULJDo}HVGHXQLYHUVDOL]DomR

•

3RUWDQWRRVUHVXOWDGRVGDVRSHUDo}HVUHFHLWDVHFRQGLo}HVILQDQFHLUDVSRGHULDPVHUDIHWDGRV
QHJDWLYDPHQWHSHODVDo}HVGDVDXWRULGDGHVEUDVLOHLUDVLQFOXLQGRSDUWLFXODUPHQWHRVHJXLQWH

•

,QWURGXomRGHQRYDVRXPDLVULJRURVDVH[LJrQFLDVRSHUDFLRQDLV

•

2XWRUJDGHQRYDVOLFHQoDVGHRSHUDomRGHVHUYLoRVGHWHOHFRPXQLFDomRQDViUHDVGHRXWRUJD
GD&RPSDQKLD

•

$WUDVRVQDKRPRORJDomRGHDFRUGRVH

•

/LPLWDo}HV DQWLWUXVWH LPSRVWDV SHOD $1$7(/ QR kPELWR GH VXD FRPSHWrQFLD HP PDWpULD GH
FRQWUROH SUHYHQomR H UHSUHVVmR GDV LQIUDo}HV GD RUGHP HFRQ{PLFD H SHOR &RQVHOKR
$GPLQLVWUDWLYRGH'HIHVD(FRQ{PLFD &$'( 

$HVWUXWXUDGHUHJXODPHQWDomRGDVWHOHFRPXQLFDo}HVQR%UDVLOVHDOWHUDFRQWLQXDPHQWH$V
DOWHUDo}HVHDGHTXDo}HVGDUHJXODPHQWDomRGHILQLGDVSHORyUJmRUHJXODGRUQHVWHSURFHVVRGH
FRQVWUXomRHYROXWLYDGRVHWRUGHWHOHFRPXQLFDo}HVQmRSRGHPVHUSUHYLVWDVDQWHFLSDGDPHQWH
SHOD&RPSDQKLD
$V 6RFLHGDGHV FRQWURODGDV SHOD &RPSDQKLD RSHUDP VRE R UHJLPH GH DXWRUL]DomR GR (VWDGR H
SRUWDQWRjOX]GDHVWUXWXUDGHUHJXODomRQmRVHSRGHDVVHJXUDUDRVSRWHQFLDLVLQYHVWLGRUHVTXHD
$1$7(/ QmR PRGLILFDUi RV WHUPRV GD SUHVWDomR GH VHUYLoRV GD &RPSDQKLD $OpP GLVVR D
&RPSDQKLD p REULJDGD D FXPSULU GHWHUPLQDGRV UHTXLVLWRV H D PDQWHU XP PtQLPR GH TXDOLGDGH
FREHUWXUD H SDGU}HV GH VHUYLoR )DOKDV QR FXPSULPHQWR GHVVDV H[LJrQFLDV SRGHP UHVXOWDU QD
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LPSRVLomRGHPXOWDVRXRXWUDVVDQo}HVDGPLQLVWUDWLYDVLQFOXLQGRRWpUPLQRGHVXDVRSHUDo}HVRXD
H[WLQomRGHRXWRUJDVLQFOXVLYHSRUPHLRGDDSOLFDomRGDVDQomRGHFDGXFLGDGH8PDUHYRJDomR
SDUFLDO RX WRWDO WHULD XP HIHLWR DGYHUVR VXEVWDQFLDO VREUH VHXV QHJyFLRV FRQGLomR ILQDQFHLUD
UHFHLWDVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVHSHUVSHFWLYDV
1mRpSRVVtYHOSUHYHUVHRDWXDOUHJLPHGHUHJXODPHQWDomRFRQWLQXDUiDVHUDGRWDGRRXVHDOJXPD
PXGDQoDIXWXUDQDUHJXODPHQWDomRSRGHUiFDXVDUXPHIHLWRDGYHUVRQRVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLV
GD&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
DSOLFiYHO DRV VHUYLoRV GH WHOHFRPXQLFDo}HV RIHUHFLGRV SHOD &RPSDQKLD (YHQWXDLV
GHVFXPSULPHQWRV GH REULJDo}HV QRUPDWLYDV H GRV LQGLFDGRUHV GH TXDOLGDGH SHOD &RPSDQKLD
SRGHUmRDIHWDUDTXDOLGDGHGRVVHUYLoRVSUHVWDGRVDOpPGHVXMHLWiODVjVVDQo}HVTXHSRGHUmRVHU
LPSRVWDV SHOD $1$7(/ SRGHQGR DIHWDU DGYHUVDPHQWH D &RPSDQKLD FRP UHIOH[RV HP VHXV
UHVXOWDGRVHFRQGLomRILQDQFHLUD7RGRVRVVHUYLoRVGHWHOHFRPXQLFDo}HVRIHUHFLGRVSHOD&RPSDQKLD
WDPEpP HVWmR VXMHLWRV j UHJXODPHQWDomR H[SHGLGD SHOD $1$7(/ H REULJDo}HV SUHYLVWDV QDV
UHVSHFWLYDVDXWRUL]Do}HVHPHVSHFLDOFRPUHODomRjTXDOLGDGHGRVVHUYLoRVHGLUHLWRVGRVXVXiULRV
&DVRDVHPSUHVDVFRQWURODGDVSHOD&RPSDQKLDQmRVHMDPFDSD]HVGHFXPSULUVDWLVIDWRULDPHQWH
FRP DV REULJDo}HV GH VHUYLoR UHODFLRQDGDV j UHVSHFWLYD DXWRUL]DomR RXWRUJDGD D $1$7(/ SRGH
LQVWDXUDUSURFHVVRVDGPLQLVWUDWLYRVVDQFLRQDGRUHVUHODFLRQDGRVDHVWHGHVFXPSULPHQWR
(PFDVRGHQmRFXPSULPHQWRGDUHJXODPHQWDomRHREULJDo}HVDSOLFiYHLVjSUHVWDomRGHVHUYLoRV
GH WHOHFRPXQLFDo}HV SRGHUmR UHVXOWDU H Mi UHVXOWRX QD DSOLFDomR GH PXOWDV SHOD$1$7(/ EHP
FRPRGDVVHJXLQWHVSHQDOLGDGHVVHPSUHMXt]RGDVVDQo}HVGHQDWXUH]DFLYLOHSHQDOFRQIRUPHD
/HL*HUDOGH7HOHFRPXQLFDo}HV L DGYHUWrQFLD LL PXOWDFRPYDORUHVGLYHUVRVGHILQLGDVGHDFRUGR
FRP R VHUYLoR SUHVWDGR SHOD DXWRUL]DWiULD LLL  VXVSHQVmR WHPSRUiULD LY  FDGXFLGDGH H Y 
GHFODUDomRGHLQLGRQHLGDGHIDWRVTXHHPFRQMXQWRRXLQGLYLGXDOPHQWHWHULDPHIHLWRVXEVWDQFLDOH
DGYHUVR QD FRQGXomR GRV QHJyFLRV QRV UHVXOWDGRV RSHUDFLRQDLV H QD FRQGLomR ILQDQFHLUD GD
&RPSDQKLD
$LQGDHPFDVRGHGHVFXPSULPHQWRGDOHJLVODomRHGDUHJXODPHQWDomRDSOLFiYHODVDXWRUL]Do}HV
SDUD SUHVWDomR GH VHUYLoR GH WHOHFRPXQLFDo}HV SRGHUmR VHU H[WLQWDV SRU L  FDVVDomR TXDQGR
KRXYHUSHUGDGDVFRQGLo}HVLQGLVSHQViYHLVjPDQXWHQomRGDDXWRUL]DomR LL FDGXFLGDGHHPFDVR
GH SUiWLFD GH LQIUDo}HV JUDYHV GH WUDQVIHUrQFLD LUUHJXODU GD DXWRUL]DomR RX GH GHVFXPSULPHQWR
UHLWHUDGRGHFRPSURPLVVRVDVVXPLGRVRX LLL GHFDLPHQWRFDVRDVQRUPDVYLHUHPDYHGDURWLSRGH
DWLYLGDGHDXWRUL]DGDGLDQWHGHUD]}HVGHH[FHSFLRQDOUHOHYkQFLDS~EOLFD
$FDSDFLGDGHGDVHPSUHVDVFRQWURODGDVSHOD&RPSDQKLDGHFXPSULUWDLVREULJDo}HVHPHWDVSRGH
VHULPSHGLGDSRUIDWRUHVDOpPGRFRQWUROH&RPSDQKLDHVXDV&RQWURODGDVHHVWDVQmRSRGHPJDUDQWLU
TXHFXPSULUmRHVVDVPHWDVHREULJDo}HVQRIXWXURRXTXHQmRVHUmRPXOWDGDVQRIXWXURRXQmRWHUmR
FRQWUDVLDSOLFDGDSHQDOLGDGHPDLVVHYHUD
$&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVQmRSRGHPDVVHJXUDUTXHVHUmRFDSD]HVGHFXPSULULQWHJUDOPHQWH
FDGD XPD GDV OHLV UHJXODPHQWRV H DXWRUL]Do}HV DSOLFiYHLV RX TXH SRGHUi FXPSULU DV IXWXUDV
DOWHUDo}HVQDVOHLVHUHJXODPHQWRVDRVTXDLVHVWmRVXMHLWDV(VVHVGHVHQYROYLPHQWRVUHJXODWyULRV
RX HYHQWXDO IDOKD HP FXPSULORV SRGHP WHU XP HIHLWR DGYHUVR UHOHYDQWH QRV QHJyFLRV VLWXDomR
ILQDQFHLUDHUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVGD&RPSDQKLD
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A Companhia, bem como os membros de sua administração, seus funcionários e
representantes estão expostos a riscos em relação ao cumprimento das leis e regulamentos
anticorrupção, o que pode gerar para a Companhia sanções cíveis e administrativas, além de
danos à reputação, incluindo potencial responsabilização criminal para membros da sua
administração, funcionários ou representantes.
$&RPSDQKLDpREULJDGDDFXPSULUDVOHLVHUHJXODPHQWRVEUDVLOHLURVFRQWUDDFRUUXSomREHPFRPR
OHLVHUHJXODPHQWRVVREUHRPHVPRDVVXQWRHPMXULVGLo}HVRQGHWHPVHXVWtWXORVQHJRFLDGRV(P
SDUWLFXODUD&RPSDQKLDRVPHPEURGHVXDDGPLQLVWUDomRVHXVIXQFLRQiULRVHUHSUHVHQWDQWHVHVWmR
VXMHLWRVQR%UDVLODR'HFUHWR/HLQj/HLQD/HLQj/HLQ
 j /HL Q  j /HL Q  ³/HL $QWLFRUUXSomR´  DR 'HFUHWR Q
DR'HFUHWRQDR'HFUHWRQDR'HFUHWRQHjV
SRUWDULDVHLQVWUXo}HVQRUPDWLYDVH[SHGLGDVSHOD&RQWURODGRULD*HUDOGD8QLmRDVVLPFRPRRXWUDV
QRUPDV UHODFLRQDGDV j &RQYHQomR VREUH R &RPEDWH GD &RUUXSomR GH )XQFLRQiULRV 3~EOLFRV
(VWUDQJHLURVHP7UDQVDo}HV&RPHUFLDLV,QWHUQDFLRQDLVGD2&'(
1DGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDD&RPSDQKLDDLQGDHVWiHPSURFHVVRGHLPSOHPHQWDomR
GHSROtWLFDVLQWHUQDLVIRUPDLVSDUDRFXPSULPHQWRGDVOHLVHUHJXODPHQWRVDQWLFRUUXSomRHRXWUDV
SRWHQFLDLV YLRODo}HV DR VHX FyGLJR GH FRQGXWD pWLFD 1mR Ki JDUDQWLD GH TXH D HVWUXWXUD GD
&RPSDQKLDVHMDVXILFLHQWHSDUDDSUHYHQomRGHDo}HVFRQWUiULDVjVOHLVDQWLFRUUXSomRUHOHYDQWHVH
UHJXODPHQWRV$VVLP FRPR QmR VH SRGH JDUDQWLU TXH RV IXQFLRQiULRV DGPLQLVWUDGRUHV SDUFHLURV
DJHQWHV PHPEURV GR FRQVHOKR ILVFDO PHPEURV GH FRPLWrV H RV SURYHGRUHV GH VHUYLoRV QmR
DGRWDUmRFRQGXWDVLUUHJXODUHVHRXFRQWUiULDVjVOHLVDQWLFRUUXSomRUHOHYDQWHVHUHJXODPHQWRVSDUD
RV TXDLV WRGRV SRGHP VHU UHVSRQVDELOL]DGRV HP ~OWLPD LQVWkQFLD $LQGD D /HL $QWLFRUUXSomR
GHWHUPLQD TXH DV VRFLHGDGHV FRQWURODGRUDV FRQWURODGDV RX FROLJDGDV VHUmR VROLGDULDPHQWH
UHVSRQViYHLVSHODSUiWLFDGRVDWRVDOLSUHYLVWRV
1HVVH VHQWLGR YLRODo}HV GH OHLV H UHJXODPHQWRV DQWLFRUUXSomR SRGHP OHYDU D SHQDOLGDGHV QDV
HVIHUDVDGPLQLVWUDWLYDFLYLOHSHQDOWDLVFRPRGH L PXOWDVHLQGHQL]Do}HVQDVHVIHUDVDGPLQLVWUDWLYD
FLYLOHSHQDO LL SXEOLFDomRH[WUDRUGLQiULDGDGHFLVmRFRQGHQDWyULD LLL SHUGLPHQWRGHEHQVGLUHLWRV
RXYDORUHVUHODFLRQDGRVjYDQWDJHPLOtFLWD LY SHUGDGHOLFHQoDVRSHUDFLRQDLVFRPDGHFRUUHQWH
UHVSRQVDELOL]DomRVXEVLGLiULDRXVROLGiULDGD&RPSDQKLD Y SURLELomRRXVXVSHQVmRGDVDWLYLGDGHV
GD&RPSDQKLD YL GLVVROXomRFRPSXOVyULDGD&RPSDQKLD YLL SHUGDGHGLUHLWRVGHFRQWUDWDUFRPD
DGPLQLVWUDomR S~EOLFD GH UHFHEHU LQFHQWLYRV RX EHQHItFLRV ILVFDLV RX TXDLVTXHU ILQDQFLDPHQWRV H
UHFXUVRVGDDGPLQLVWUDomRS~EOLFDHRX YLLL UHVSRQVDELOL]DomRLQGLYLGXDOFULPLQDOGRVPHPEURVGD
VXD DGPLQLVWUDomR IXQFLRQiULRV H UHSUHVHQWDQWHV DOpP GH GDQRV j UHSXWDomR GD &RPSDQKLD RX
RXWUDVFRQVHTXrQFLDVOHJDLVFDXVDQGRXPHIHLWRDGYHUVRUHOHYDQWHQRVQHJyFLRVGD&RPSDQKLD
UHVXOWDGRVGHRSHUDo}HVHFRQGLomRILQDQFHLUD
As empresas do setor de telecomunicações, incluindo a Companhia, podem ser autuadas ou
não conseguir realizar a expansão 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%UDVLOGH
PRGRDHYLWDUDVREUHFDUJDHULVFRVSDUDDSRSXODomRHPIXQomRGDTXHGDGHFDERVVREUHDVYLDV
GH DFHVVR 2 FUHVFLPHQWR QmR FRRUGHQDGR H LUUHJXODU GDV UHGHV GDV RSHUDGRUDV GH
WHOHFRPXQLFDo}HVQRV~OWLPRVDQRVVREUHWXGRQDVUHJL}HVPHWURSROLWDQDVWHPJHUDGRDVREUHFDUJD
GRVSRVWHV&RPDUHFHQWHPHOKRUDQDJRYHUQDQoDGDVFRQFHVVLRQiULDVGHHQHUJLDQDEXVFDSHOR
PDLRUFRQWUROHVREUHDUHJXODULGDGHGDUHGHHDTXHGDGDVUHFHLWDVFRPDFREUDQoDGHDOXJXHOGRV
SRQWRVGHIL[DomRDVRSHUDGRUDVGHWHOHFRPXQLFDo}HVSRGHUmRVHUDXWXDGDVRXDLQGDWHUHPVXDV
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RSHUDo}HV LQWHUURPSLGDV QRV WUHFKRV VHP D UHVSHFWLYD UHJXODUL]DomRDSURYDomR SHOD
FRQFHVVLRQiULD3RUWDQWRQmRSRGHPRVDVVHJXUDUTXHD&RPSDQKLDFRQVHJXLUiUHDOL]DUDWRWDOLGDGH
GDH[SDQVmRGDVUHGHVSUHYLVWDVQRSODQRGHLQYHVWLPHQWR2VUHVXOWDGRVHUHFHLWDVGD&RPSDQKLD
SRGHUmRWHUHIHLWRVDGYHUVRVHPIXQomRGHFXVWRVGHDXWXDo}HVHUHJXODUL]DomRGDVUHGHVMXQWRjV
FRQFHVVLRQiULDVGHHQHUJLD
As vendas da Companhia podem ser suspensas em razão de problemas com a qualidade dos
seus serviços.
$ $1$7(/ H RXWURV yUJmRV MXGLFLiULRV H DGPLQLVWUDWLYRV WrP D DXWRULGDGH SDUD VXVSHQGHU D
FRPHUFLDOL]DomRGRVVHUYLoRVHSURGXWRVRIHUWDGRVSHODV6RFLHGDGHVFRQWURODGDVSHOD&RPSDQKLD
FRPRLQWXLWRGHPHOKRUDUDTXDOLGDGHJHUDOGRVVHUYLoRVGHWHOHFRPXQLFDo}HV$VVXVSHQV}HVGH
YHQGDV JHUDOPHQWH VH DSOLFDP DRV VHUYLoRV TXH UHFHEHUDP UHFODPDo}HV GH FRQVXPLGRUHV H GH
RUJDQL]Do}HVGHSURWHomRDRFRQVXPLGRU
&DVRKDMDXPDXPHQWRQDVUHFODPDo}HVGHFOLHQWHVQRIXWXURDFRPHUFLDOL]DomRGHXPRXPDLV
VHUYLoRVSRGHVHUVXVSHQVDDWpXPSODQRVHUSURGX]LGRHDSURYDGRSHOD$1$7(/RTXHSRGHDIHWDU
RQHJyFLRHRVUHVXOWDGRVGDVRSHUDo}HVGD&RPSDQKLDGHIRUPDVLJQLILFDWLYD
(P UHODomR DR VHUYLoR GH %DQGD /DUJD DV HPSUHVDV &RQWURODGDV SHOD &RPSDQKLD SRU VH
HQTXDGUDUHP QR DWXDO FRQFHLWR GH 3UHVWDGRUD GH 3HTXHQR 3RUWH GH DFRUGR FRP D 5HVROXomR
Q GH GHMXOKR GH  TXH DSURYRX R QRYR 5HJXODPHQWR *HUDO GH 0HWDV GH
&RPSHWLomR 3*0&  QmR HVWmR VXEPHWLGDV j PHGLomR H ILVFDOL]DomR GRV tQGLFHV GH TXDOLGDGH
SUHYLVWDVQR5HJXODPHQWRGH4XDOLGDGHGRV6HUYLoRVGH7HOHFRPXQLFDo}HV±548$/DSURYDGR
SHOR5HVROXomRQGHGH]HPEURGHQHPQR5HJXODPHQWRGH*HVWmRGD4XDOLGDGH±
5*46&0DSURYDGRSHOD5HVROXomRQGHGHRXWXEURGH
$$QDWHOFRORFDjGLVSRVLomRGRVFRQVXPLGRUHVXPFDQDOHVSHFtILFRSDUDUHJLVWURGHUHFODPDo}HV
FRQWUD DV SUHVWDGRUDV FRP EDVH HP YiULRV DWULEXWRV GHQWUH HOHV R DWULEXWR ³4XDOLGDGH
)XQFLRQDPHQWR H 5HSDUR´ &RP EDVH HP WDO DWULEXWR VHJXQGR GDGRV GR VLVWHPD ³$QDWHO
&RQVXPLGRU´ GLVSRQtYHO HP KWWSVDSSVDQDWHOJRYEU$QDWHO&RQVXPLGRU  H[WUDtGRV HP
WHPVHTXHDSRUFHQWDJHPGHFOLHQWHVTXHUHDEUHPUHFODPDo}HVp]HURHPUHODomRjV
HPSUHVDV&RQH[mR)LEUDH0HJD7HOHFRP$VHPSUHVDV&DER7HOHFRPH0XOWLSOD\DSUHVHQWDPXP
SHUFHQWXDOGHUHDEHUWXUDGHHUHVSHFWLYDPHQWH
L

DRVSDtVHVHVWUDQJHLURVHPTXHD&RPSDQKLDDWXD

1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHD&RPSDQKLDQmRSRVVXLRSHUDo}HVHPSDtVHVHVWUDQJHLURV
M

TXHVW}HVVRFLRDPELHQWDLV

O setor de telecomunicações está sujeito à regulamentação ambiental. Caso a Companhia
não observe a regulamentação aplicável ou fique sujeita à regulamentação mais rigorosa, os
seus negócios poderão sofrer efeitos adversos.
$V DWLYLGDGHV H[HUFLGDV SHOD &RPSDQKLD HVWmR VXMHLWDV j UHJXODPHQWDomR DPELHQWDO QDV HVIHUDV
IHGHUDO HVWDGXDO H PXQLFLSDO HQYROYHQGR GHQWUH RXWURV DVVXQWRV WHPDV UHODFLRQDGRV D
OLFHQFLDPHQWR DPELHQWDO H JHUHQFLDPHQWR GH UHVtGXRV VyOLGRV 1RYDV OHLV RX UHJXODPHQWRV
DSURYDGRV RX LPSOHPHQWDGRV SRGHP DIHWDU GH PRGR DGYHUVR RV QHJyFLRV H RV UHVXOWDGRV
RSHUDFLRQDLVHILQDQFHLURVGD&RPSDQKLD
3DUDGHVHQYROYHUVXDVDWLYLGDGHVHPGHWHUPLQDGDVORFDOLGDGHVD&RPSDQKLDpREULJDGDDREWHUH
UHQRYDUSHULRGLFDPHQWHOLFHQoDVHDXWRUL]Do}HVGHQDWXUH]DDPELHQWDOVHMDSRUVLRXSRUHPSUHVDV
WHUFHLUL]DGDV HVSHFLDOL]DGDV QD HODERUDomR H LPSODQWDomR GRV SURMHWRV SDUD D FRQVWUXomR GDV
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HVWUXWXUDV QHFHVViULDV DR GHVHQYROYLPHQWR GH VXDV DWLYLGDGHV 1D KLSyWHVH GH YLRODomR RX
GHVFXPSULPHQWR GDV OHLV UHJXODPHQWRV OLFHQoDV DXWRUL]Do}HV H UHVSHFWLYDV FRQGLFLRQDQWHV
WpFQLFDVTXDQGRDSOLFiYHLVDOHJLVODomRDPELHQWDOSUHYrDSRVVLELOLGDGHGHDSOLFDomRGHVDQo}HV
DGPLQLVWUDWLYDVSHORVyUJmRVDPELHQWDLVFRPSHWHQWHVWDLVFRPRPXOWDVFDQFHODPHQWRGHOLFHQoDV
VXVSHQVmR GH DWLYLGDGHV H UHYRJDomR GH DXWRUL]Do}HV VDQo}HV FULPLQDLV DOpP GD REULJDomR GH
UHSDUDomR RX FRPSHQVDomR GH HYHQWXDLV GDQRV DPELHQWDLV FDXVDGRV QD HVIHUD FLYLO 4XDLVTXHU
GHVVHV HYHQWRV SRGHP DIHWDU DGYHUVDPHQWH R QHJyFLR RV UHVXOWDGRV RSHUDFLRQDLV H D VLWXDomR
ILQDQFHLUDGD&RPSDQKLDDOpPGHJHUDUUHIOH[RVQHJDWLYRVjLPDJHPHjUHSXWDomRGD&RPSDQKLD
$OpPGLVVRRSRGHUS~EOLFRSRGHHGLWDUQRYDVQRUPDVPDLVULJRURVDVRXEXVFDULQWHUSUHWDo}HVPDLV
UHVWULWLYDV GDV OHLV H UHJXODPHQWRV H[LVWHQWHV R TXH SRGH LPSOLFDU HP JDVWRV DGLFLRQDLV SDUD D
&RPSDQKLDGHPRGRDDGHTXDUVXDVDWLYLGDGHVDHVWDVUHJUDV$&RPSDQKLDQmRSRGHJDUDQWLUTXH
FRQVHJXLUiREWHUPDQWHURXUHQRYDUWHPSHVWLYDPHQWHVXDVOLFHQoDVHDXWRUL]Do}HVDPELHQWDLVEHP
FRPR QmR SRGH DVVHJXUDU TXH D OHJLVODomR DPELHQWDO QmR VH WRUQDUi FDGD YH] PDLV UHVWULWLYD H
FRPSOH[DRTXHSRGHH[LJLUGD&RPSDQKLDLQYHVWLPHQWRVDGLFLRQDLVQDPHOKRULDHDGHTXDomRGH
VXDV DWLYLGDGHV 2V JDVWRV SDUD FXPSULPHQWR GDV DWXDLV H IXWXUDV OHLV H UHJXODPHQWRV DOpP GH
GHPRUDVRXLQGHIHULPHQWRVQDHPLVVmRGHOLFHQoDVDPELHQWDLVRXGLVSHQVDVSRGHPSUHMXGLFDUDV
DWLYLGDGHVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVRXDVLWXDomRILQDQFHLUDGD&RPSDQKLD
Preocupações crescentes com as alterações climáticas podem levar à exigência de medidas
regulatórias adicionais, que podem resultar em aumento de custos para a Companhia.
5HJXODPHQWDo}HVDPELHQWDLVPDLVUHVWULWLYDVSRGHPUHVXOWDUQDLPSRVLomRGHFXVWRVDVVRFLDGRVjV
HPLVV}HV GH *DVHV GH (IHLWR (VWXID ³*((´  VHMD DWUDYpV GH H[LJrQFLDV SRU SDUWH GRV yUJmRV
DPELHQWDLV VHMD SRU PHLR GH RXWUDV PHGLGDV GH QDWXUH]D UHJXODWyULD H DPELHQWDO 'HYLGR j
SUHRFXSDomR TXDQWR DR ULVFR GDV DOWHUDo}HV FOLPiWLFDV XPD VpULH GH SDtVHV LQFOXLQGR R %UDVLO
DGRWRXRXHVWiFRQVLGHUDQGRDGRWDUPDUFRVUHJXODWyULRVTXHHQWUHRXWUDVUHJUDVYLVDPDUHGX]LUD
HPLVVmRGH*((5HJXODPHQWDo}HVVREUH*((SRGHUmRDXPHQWDURVFXVWRVGD&RPSDQKLDSDUD
HVWDU HP FRQIRUPLGDGH FRP D OHJLVODomR DPELHQWDO 7DO VLWXDomR SRGHUi DIHWDU RV UHVXOWDGRV
RSHUDFLRQDLVHILQDQFHLURVGD&RPSDQKLD
N

IDWRUHVPDFURHFRQ{PLFRV

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.
6XUWRVGHGRHQoDVTXHDIHWHPRFRPSRUWDPHQWRGDVSHVVRDVFRPRGRDWXDOFRURQDYtUXV ³&29,'
´ R=LNDR(ERODDJULSHDYLiULDDIHEUHDIWRVDDJULSHVXtQDD6tQGURPH5HVSLUDWyULDQR2ULHQWH
0pGLRRX0(56HD6tQGURPH5HVSLUDWyULD$JXGD*UDYHRX6$56SRGHPWHUXPLPSDFWRDGYHUVR
UHOHYDQWHQRPHUFDGRGHFDSLWDLVJOREDOQDVLQG~VWULDVPXQGLDLVQDHFRQRPLDPXQGLDOHEUDVLOHLUD
QRVUHVXOWDGRVGD&RPSDQKLDHQDVDo}HVGHVXDHPLVVmR
(P  GH PDUoR GH  D 206 GHFUHWRX D SDQGHPLD GHFRUUHQWH GR &29,' FDEHQGR DRV
SDtVHVPHPEURVHVWDEHOHFHUHPDVPHOKRUHVSUiWLFDVSDUDDVDo}HVSUHYHQWLYDVHGHWUDWDPHQWRDRV
LQIHFWDGRV&RPRFRQVHTXrQFLDRVXUWRGR&29,'UHVXOWRXHPPHGLGDVUHVWULWLYDVUHODFLRQDGDV
DR IOX[R GH SHVVRDV LPSRVWDV SHORV JRYHUQRV GH GLYHUVRV SDtVHV HP IDFH GD DPSOD H FRUUHQWH
GLVVHPLQDomRGRYtUXVLQFOXLQGRTXDUHQWHQDHlockdownDRUHGRUGRPXQGR&RPRFRQVHTXrQFLD
GH WDLV PHGLGDV RV SDtVHV LPSXVHUDP UHVWULo}HV jV YLDJHQV H WUDQVSRUWHV S~EOLFRV IHFKDPHQWR
SURORQJDGRGHORFDLVGHWUDEDOKRLQWHUUXSo}HVQDFDGHLDGHVXSULPHQWRVIHFKDPHQWRGRFRPpUFLR
HUHGXomRGHFRQVXPRGHXPDPDQHLUDJHUDOSHODSRSXODomRRTXHSRGHUHVXOWDUQDYRODWLOLGDGHQR
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SUHoRGHPDWpULDVSULPDVHRXWURVLQVXPRVIDWRUHVTXHFRQMXQWDPHQWHH[HUFHPXPHIHLWRDGYHUVR
UHOHYDQWHQDHFRQRPLDJOREDOHQDHFRQRPLDEUDVLOHLUD
$VPHGLGDVGHVFULWDVDFLPDDOLDGDVjVLQFHUWH]DVSURYRFDGDVSHORVXUWRGR&29,'WLYHUDPXP
LPSDFWR DGYHUVR QD HFRQRPLD H QR PHUFDGR GH FDSLWDLV JOREDO LQFOXLQGR QR %UDVLO ,PSDFWRV
VHPHOKDQWHV DRV GHVFULWRV DFLPD SRGHP YROWDU D RFRUUHU SURYRFDQGR D RVFLODomR GRV DWLYRV
QHJRFLDGRVQD%
4XDOTXHU PXGDQoD PDWHULDO QRV PHUFDGRV ILQDQFHLURV RX QD HFRQRPLD EUDVLOHLUD FRPR UHVXOWDGR
GHVVHV HYHQWRV PXQGLDLV SRGH GLPLQXLU R LQWHUHVVH GH LQYHVWLGRUHV QDFLRQDLV H HVWUDQJHLURV HP
YDORUHV PRELOLiULRV GH HPLVVRUHV EUDVLOHLURV LQFOXLQGR RV YDORUHV PRELOLiULRV GH HPLVVmR GD
&RPSDQKLD R TXH SRGH DIHWDU DGYHUVDPHQWH R SUHoR GH PHUFDGR GH WDLV YDORUHV PRELOLiULRV H
WDPEpP SRGH GLILFXOWDU R DFHVVR DR PHUFDGR GH FDSLWDLV H ILQDQFLDPHQWR GDV RSHUDo}HV GD
&RPSDQKLDQRIXWXURHPWHUPRVDFHLWiYHLV
A incerteza contínua nos mercados financeiros globais e na economia global pode
negativamente afetar os resultados financeiros da Companhia.
$ LQFHUWH]D FRQWtQXD QRV PHUFDGRV ILQDQFHLURV JOREDLV H QD HFRQRPLD LQFOXLQGR R FRQWH[WR GD
&29,' SRGH DIHWDU QHJDWLYDPHQWH RV UHVXOWDGRV ILQDQFHLURV GD &RPSDQKLD 8P SHUtRGR
SURORQJDGR GH GHFOtQLR HFRQ{PLFR SRGHULD WHU XP HIHLWR DGYHUVR PDWHULDO QRV UHVXOWDGRV GH
RSHUDo}HVHFRQGLomRILQDQFHLUDHH[DFHUEDUDOJXQVGRVRXWURVIDWRUHVGHULVFRGHVFULWRVQHVWHLWHP
GR)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
2YDORUGHPHUFDGRGHYDORUHVPRELOLiULRVGHHPLVVmRGHFRPSDQKLDVEUDVLOHLUDVpLQIOXHQFLDGRHP
GLIHUHQWHVJUDXVSHODVFRQGLo}HVHFRQ{PLFDVHGHPHUFDGRGHRXWURVSDtVHVLQFOXVLYHHFRQRPLDV
GHVHQYROYLGDVHHPHUJHQWHV$UHDomRGRVLQYHVWLGRUHVDRVDFRQWHFLPHQWRVQHVVHVRXWURVSDtVHV
SRGHFDXVDUXPHIHLWRDGYHUVRVREUHRYDORUGHPHUFDGRGRVYDORUHVPRELOLiULRVGDVFRPSDQKLDV
EUDVLOHLUDVHPHVSHFLDODTXHOHVQHJRFLDGRVHPEROVDVGHYDORUHV2VSUHoRVGDVDo}HVQD%SRU
H[HPSOR VmR KLVWRULFDPHQWH DIHWDGRV SRU IOXWXDo}HV QDV WD[DV GH MXURV YLJHQWHV QRV (VWDGRV
8QLGRV EHP FRPR SHODV YDULDo}HV GRV SULQFLSDLV tQGLFHV GH Do}HV QRUWHDPHULFDQRV
$FRQWHFLPHQWRVHPRXWURVSDtVHVHPHUFDGRVGHFDSLWDLVSRGHPUHGX]LURLQWHUHVVHGRVLQYHVWLGRUHV
QRVYDORUHVPRELOLiULRVGDVFRPSDQKLDVEUDVLOHLUDVLQFOXVLYHRVYDORUHVPRELOLiULRVGHHPLVVmRGD
&RPSDQKLD SRGHQGR DGHPDLV GLILFXOWDU RX LPSHGLU WRWDOPHQWH R DFHVVR GD &RPSDQKLD DRV
PHUFDGRVGHFDSLWDLVHDRILQDQFLDPHQWRGHVXDVRSHUDo}HVQRIXWXURHPWHUPRVDFHLWiYHLV
2V UHVXOWDGRV RSHUDFLRQDLV GD &RPSDQKLD H D VLWXDomR ILQDQFHLUD SRGHP VHU QHJDWLYDPHQWH
DIHWDGRVGHYLGRGHQWUHRXWUDVjVVHJXLQWHVFRQGLo}HVHFRQ{PLFDVJOREDLVVH
•

RVFOLHQWHVFDQFHODPDGLDPRXUHQXQFLDPjVFRPSUDVGHQRVVRVVHUYLoRV

•

RVFOLHQWHVQmRSRGHPQRVID]HUSDJDPHQWRVHPGLD

•

D GHPDQGD H RV SUHoRV GH QRVVRV VHUYLoRV VmR UHGX]LGRV GHYLGR D Do}HV GH QRVVRV
FRQFRUUHQWHVRXGHRXWUDIRUPD

•

•

RVSULQFLSDLVIRUQHFHGRUHVQRVTXDLVD&RPSDQKLDFRQILDQmRHVWmRGLVSRVWRVRXQmRSRGHP
IRUQHFHURVPDWHULDLVTXHSUHFLVDSDUDDUHGHHPWHPSRKiELORXHPWHUPRVTXHD&RPSDQKLD
FRQVLGHUHDFHLWiYHLVRX
DVFRQWUDSDUWHVILQDQFHLUDVSURYHGRUHVGHVHJXURVRXRXWUDVFRQWUDSDUWHVFRQWUDWXDLVSRGHP
QmRFXPSULURXQmRFXPSUHPRVFRPSURPLVVRVFRQWUDWXDLVSHUDQWHD&RPSDQKLD
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A relativa volatilidade e falta de liquidez do mercado de capitais brasileiro poderão limitar
substancialmente a capacidade dos investidores de vender as ações de emissão da
Companhia ao preço e na ocasião desejados.
2 LQYHVWLPHQWR HP YDORUHV PRELOLiULRV QHJRFLDGRV HP PHUFDGRV HPHUJHQWHV WDO FRPR R %UDVLO
HQYROYHFRPIUHTXrQFLDPDLRUULVFRHPFRPSDUDomRFRPRXWURVPHUFDGRV2PHUFDGRGHYDORUHV
PRELOLiULRVEUDVLOHLURpVXEVWDQFLDOPHQWHPHQRUPHQRVOtTXLGRPDLVYROiWLOHPDLVFRQFHQWUDGRTXH
RVSULQFLSDLVPHUFDGRVGHYDORUHVPRELOLiULRVLQWHUQDFLRQDLV
$LQFHUWH]DVREUHDLPSOHPHQWDomRGHPXGDQoDVSROtWLFDVRXUHJXODWyULDVSHORJRYHUQREUDVLOHLUR
FULD LQVWDELOLGDGH QD HFRQRPLD EUDVLOHLUD DXPHQWDQGR D YRODWLOLGDGH GR VHX PHUFDGR GH YDORUHV
PRELOLiULRV(VVDVLQFHUWH]DVDUHFHVVmRFRPXPSHUtRGRGHOHQWDUHFXSHUDomRQR%UDVLOHRXWURV
GHVHQYROYLPHQWRV IXWXURV QD HFRQRPLD EUDVLOHLUD SRGHP DIHWDU DGYHUVDPHQWH DV DWLYLGDGHV GD
&RPSDQKLD H FRQVHTXHQWHPHQWH VHXV UHVXOWDGRV RSHUDFLRQDLV H WDPEpP SRGHP DIHWDU
DGYHUVDPHQWHRSUHoRGHQHJRFLDomRGHVXDVDo}HV
'HVVH PRGR D &RPSDQKLD QmR SRGH DVVHJXUDU D OLTXLGH] GH VXDV Do}HV R TXH SRGHUi OLPLWDU
FRQVLGHUDYHOPHQWHDFDSDFLGDGHGRVDWXDLVHRXIXWXURVDFLRQLVWDVGD&RPSDQKLDGHYHQGHUDVVXDV
Do}HVSHORSUHoRHQDRFDVLmRGHVHMDGRV
O Governo Federal exerceu e continua exercendo influência significativa sobre a economia
brasileira. Essa influência, bem como as condições políticas e econômicas brasileiras, pode
afetar adversamente as atividades da Companhia e o preço de mercado de suas ações.
2 *RYHUQR )HGHUDO LQWHUYpP FRP IUHTXrQFLD QD HFRQRPLD EUDVLOHLUD H RFDVLRQDOPHQWH ID]
PXGDQoDV VLJQLILFDWLYDV QD SROtWLFD QDV QRUPDV PRQHWiULDV ILVFDLV FUHGLWtFLDV H WDULIiULDVH VHXV
UHJXODPHQWRVGLYHUVRV$VPHGLGDVGR*RYHUQR)HGHUDOSDUDFRQWURODUDLQIODomRHRXWUDVSROtWLFDV
HUHJXODPHQWRVPXLWDVYH]HVHQYROYHPHQWUHRXWUDVDXPHQWRVQDVWD[DVGHMXURVPXGDQoDVQDV
SROtWLFDVILVFDLVFRQWUROHVGHSUHoRGHVYDORUL]Do}HVGHPRHGDFRQWUROHVGHFDSLWDOOLPLWHVVREUH
LPSRUWDo}HVHRXWUDVPHGLGDV
&RPRVDFRQWHFLPHQWRVSROtWLFRVHHFRQ{PLFRVUHFHQWHVHRDXPHQWRGDSUHVVmRVREUHR*RYHUQR
)HGHUDOSRUPRGLILFDo}HVHUHIRUPDVQDHFRQRPLDQDFLRQDOSRUPHLRGHPXGDQoDVQDVSROtWLFDVH
QRUPDVPRQHWiULDVILVFDLVFUHGLWtFLDVHWDULIiULDVSRGHPVHUUHDOL]DGDVPXGDQoDVFRPLPSDFWRV
DGYHUVRVTXHQmRSRGHPRVSUHYHUQRPRPHQWR)UHQWHDRPRPHQWRLPSUHYLVtYHOQmRpSRVVtYHO
DQWHYHURLPSDFWRGDVUHIRUPDVQRVQHJyFLRVGD&RPSDQKLD2VQHJyFLRVGD&RPSDQKLDDVXD
SRVLomRILQDQFHLUDRUHVXOWDGRGHVXDVRSHUDo}HVDVVXDVSHUVSHFWLYDVGHQHJyFLRVEHPFRPRR
YDORU GH PHUFDGR GDV Do}HV GH VXD HPLVVmR SRGHP VHU LPSDFWDGRV QHJDWLYDPHQWH SRU QRYDV
SROtWLFDVRXQRUPDVTXHHQYROYDPRXDIHWHPIDWRUHVFRPR
•

LQVWDELOLGDGHVRFLDOHFRQ{PLFDHSROtWLFD

•

FRQWUDomRGDHFRQRPLDEUDVLOHLUD

•

FRQWUROHVFDPELDLVHUHVWULo}HVGHUHPHVVDVDRH[WHULRU

•

LQIODomR

•

WD[DVGHMXURV

•

IOXWXDomRFDPELDO

•

OLTXLGH]GRVPHUFDGRVILQDQFHLURVHGHFDSLWDLVGRPpVWLFRV

•

SROtWLFDILVFDOSROtWLFDPRQHWiULDHDOWHUDo}HVQDOHJLVODomRWULEXWiULD
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•

UDFLRQDPHQWRGHiJXDHHQHUJLD

•

OHLVHUHJXODPHQWRVDSOLFiYHLVDRVHWRUQRTXDOD&RPSDQKLDDWXD

•

LQWHUSUHWDomRGHOHLVWUDEDOKLVWDVHSUHYLGHQFLiULDVH

•

RXWURVDFRQWHFLPHQWRVSROtWLFRVGLSORPiWLFRVVRFLDLVHHFRQ{PLFRVTXHYHQKDPDRFRUUHUQR
%UDVLORXTXHRDIHWHP

$LQFHUWH]DTXDQWRjLPSOHPHQWDomRGHPXGDQoDVSRUSDUWHGR*RYHUQR)HGHUDOQDVSROtWLFDVRX
QRUPDV TXH YHQKDP D DIHWDU HVVHV RX RXWURV IDWRUHV QR IXWXUR SRGH FRQWULEXLU SDUD D LQFHUWH]D
HFRQ{PLFDQR%UDVLOHSDUDRDXPHQWRGDYRODWLOLGDGHQRPHUFDGREUDVLOHLURHGHFDSLWDLV$VVLP
WDLV LQFHUWH]DV H RXWURV DFRQWHFLPHQWRV IXWXURV QD HFRQRPLD EUDVLOHLUD SRGHUmR HYHQWXDOPHQWH
SUHMXGLFDU DV DWLYLGDGHV GD &RPSDQKLD H FRQVHTXHQWHPHQWH VHXV UHVXOWDGRV RSHUDFLRQDLV
SRGHQGRLQFOXVLYHDIHWDUDGYHUVDPHQWHDQHJRFLDomRGDVDo}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLD
O preço de mercado dos valores mobiliários brasileiros está sujeito a acontecimentos e
percepções de riscos em outros países, sobretudo em países de economia emergente e nos
Estados Unidos.
2PHUFDGRGHYDORUHVPRELOLiULRVEUDVLOHLURVRIUHJUDQGHLQIOXrQFLDGHIDWRUHVHSHUFHSo}HVH[WHUQDV
LQFOXLQGR RV (VWDGRV 8QLGRV SDtVHV HXURSHXV EHP FRPR RXWURV SDtVHV ODWLQRDPHULFDQRV H GH
PHUFDGRVHPHUJHQWHV$VFRQGLo}HVHFRQ{PLFDVHGHPHUFDGRGHSDtVHVGD$PpULFD/DWLQDÈVLD
$PpULFDGR1RUWH(XURSDHRXWURVH[HUFHPHPGLIHUHQWHVHVFDODVLPSDFWRQRYDORUGHPHUFDGR
GRVYDORUHVPRELOLiULRVQHJRFLDGRVQR%UDVLOHQRVWtWXORVGHHPSUHVDVEUDVLOHLUDVQHJRFLDGRVHP
PHUFDGRVHVWUDQJHLURV(PERUDDVFRQGLo}HVHFRQ{PLFDVQD(XURSDHQRV(VWDGRV8QLGRVSRVVDP
GLIHULU VLJQLILFDWLYDPHQWH GDV FRQGLo}HV HFRQ{PLFDV GR %UDVLO DV UHDo}HV GRV LQYHVWLGRUHV D
DFRQWHFLPHQWRVQHVVHVRXWURVSDtVHVSRGHPWHUXPHIHLWRDGYHUVRVREUHRSUHoRGHPHUFDGRGH
YDORUHVPRELOLiULRVGHHPLVVRUHVEUDVLOHLURV
2V SUHoRV GDV Do}HV QHJRFLDGDV QD % 6$ ± %UDVLO %ROVD %DOFmR ³%´  SRU H[HPSOR IRUDP
KLVWRULFDPHQWHVHQVtYHLVDIOXWXDo}HVQDVWD[DVGHMXURVQRV(VWDGRV8QLGRVEHPFRPRDYDULDo}HV
GDV SULQFLSDLV EROVDV GH YDORUHV GRV (VWDGRV 8QLGRV $OpP GLVVR DV FULVHV HP RXWURV SDtVHV GH
PHUFDGRV HPHUJHQWHV SRGHP GLPLQXLU R LQWHUHVVH GH LQYHVWLGRUHV HP YDORUHV PRELOLiULRV GH
HPLVVRUHVEUDVLOHLURVLQFOXLQGRDVDo}HVGD&RPSDQKLD(VVHVHYHQWRVSRGHPDIHWDUQHJDWLYDPHQWH
RSUHoRGHPHUFDGRGDVDo}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDUHVWULQJLURDFHVVRGD&RPSDQKLDDRV
PHUFDGRVGHFDSLWDLVHFRPSURPHWHUDFDSDFLGDGHGHILQDQFLDUDVVXDVRSHUDo}HVQRIXWXURFRP
WHUPRVIDYRUiYHLVRXLQGHSHQGHQWHPHQWHGRVWHUPRV$OpPGLVVRDFULVHILQDQFHLUDHDLQVWDELOLGDGH
SROtWLFD QRV (VWDGRV 8QLGRV (XURSD H RXWURV SDtVHV DIHWDUDP D HFRQRPLD JOREDO SURGX]LQGR
GLYHUVRV HIHLWRV TXH GLUHWD RX LQGLUHWDPHQWH LPSDFWDUDP R PHUFDGR GH FDSLWDLV H D HFRQRPLD
EUDVLOHLUDFRPRDVIOXWXDo}HVQRSUHoRGHWtWXORVHPLWLGRVSRUHPSUHVDVOLVWDGDVUHGXo}HVQDRIHUWD
GHFUpGLWRGHWHULRUDomRGDHFRQRPLDJOREDOIOXWXDomRGDVWD[DVGHFkPELRHLQIODomRHQWUHRXWUDV
TXHSRGHPGLUHWDRXLQGLUHWDPHQWHDIHWDUD&RPSDQKLDDGYHUVDPHQWH(VWHVGHVHQYROYLPHQWRV
EHP FRPR SRWHQFLDLV FULVHV H IRUPDV GH LQVWDELOLGDGH SROtWLFD GDt GHFRUUHQWHV RX TXDOTXHU RXWUR
GHVHQYROYLPHQWR LPSUHYLVWR SRGHP DIHWDU QHJDWLYDPHQWH D &RPSDQKLD H R YDORU GH PHUFDGR GH
VXDVDo}HV
Crises econômicas e políticas no Brasil podem afetar adversamente os negócios, operações
e condição financeira da Companhia.
2 %UDVLO WHP DSUHVHQWDGR LQVWDELOLGDGHV HFRQ{PLFDV FDXVDGDV SRU GLVWLQWRV HYHQWRV SROtWLFRV H
HFRQ{PLFRVREVHUYDGRVQRV~OWLPRVDQRVFRPDGHVDFHOHUDomRGRFUHVFLPHQWRGR3,%HHIHLWRVHP
IDWRUHV GH RIHUWD QtYHLV GH LQYHVWLPHQWRV DXPHQWR H XVR GH WHFQRORJLDV QD SURGXomR HWF  H GH
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GHPDQGD QtYHLVGHHPSUHJRUHQGDHWF HDLQGDDSDQGHPLDGD&29,'&RQVHTXHQWHPHQWH
D LQFHUWH]D VREUH VH R JRYHUQR EUDVLOHLUR YDL FRQVHJXLU SURPXOJDU DV UHIRUPDV HFRQ{PLFDV
QHFHVViULDV SDUD PHOKRUDU D GHWHULRUDomR GDV FRQWDV S~EOLFDV H GD HFRQRPLD WHP OHYDGR D XP
GHFOtQLRGDFRQILDQoDGRPHUFDGRQDHFRQRPLDEUDVLOHLUDHDXPDFULVHQRJRYHUQR
$ HFRQRPLD EUDVLOHLUD FRQWLQXD VXMHLWD jV SROtWLFDV H DRV DWRV JRYHUQDPHQWDLV RV TXDLV HP QmR
VHQGREHPVXFHGLGRVRXLPSOHPHQWDGRVSRGHUmRDIHWDUDVRSHUDo}HVHRGHVHPSHQKRILQDQFHLUR
GDV HPSUHVDV LQFOXLQGR RV GD &RPSDQKLD 1RV ~OWLPRV DQRV R FHQiULR SROtWLFR EUDVLOHLUR
H[SHULPHQWRX XPD LQWHQVD LQVWDELOLGDGH HP GHFRUUrQFLD SULQFLSDOPHQWH GD GHIODJUDomR GH XP
HVTXHPD GH FRUUXSomR HQYROYHQGR YiULRV SROtWLFRV LQFOXLQGR PHPEURV GR DOWR HVFDOmR R TXH
FXOPLQRXFRPRLPSHDFKPHQWGDSUHVLGHQWHGDUHS~EOLFD'LOPD5RXVVHIHFRPDo}HVFRQWUDVHX
VXFHVVRUHVXDHTXLSH
$OpPGLVVRRVPHUFDGRVEUDVLOHLURVWrPUHJLVWUDGRXPDXPHQWRGHYRODWLOLGDGHGHYLGRjVLQFHUWH]DV
GHFRUUHQWHV GH LQYHVWLJDo}HV HP DQGDPHQWR FRQGX]LGDV SHOD 3ROtFLD )HGHUDO %UDVLOHLUD H SHOR
0LQLVWpULR3~EOLFR)HGHUDO%UDVLOHLUR7DLVLQYHVWLJDo}HVWrPLPSDFWDGRDHFRQRPLDHRDPELHQWH
SROtWLFRGRSDtV
$WpDGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDRSUHVLGHQWH-DLU%ROVRQDURHVWDYDVHQGRLQYHVWLJDGR
SHOR6XSUHPR7ULEXQDO)HGHUDOSHODVXSRVWDSUiWLFDGHDWRVLPSUySULRVDOHJDGRVSHORH[PLQLVWURGD
-XVWLoD 6U 6HUJLR 0RUR 6HJXQGR R H[PLQLVWUR R SUHVLGHQWH WHULD VROLFLWDGR D QRPHDomR GH
IXQFLRQiULRV GD SROtFLD IHGHUDO EUDVLOHLUD &DVR R SUHVLGHQWH WHQKD FRPHWLGR WDLV DWRV TXDLVTXHU
FRQVHTXrQFLDV UHVXOWDQWHV LQFOXLQGR XP SRWHQFLDO LPSHDFKPHQW SRGHULDP WHU HIHLWRV DGYHUVRV
UHOHYDQWHVQRDPELHQWHSROtWLFRHHFRQ{PLFRQR%UDVLOEHPFRPRHPQHJyFLRVTXHRSHUDPQR%UDVLO
LQFOXVLYHHPQRVVRVQHJyFLRV
2 SRWHQFLDO UHVXOWDGR GHVWDV H RXWUDV LQYHVWLJDo}HV p LQFHUWR PDV HODV Mi WLYHUDP XP LPSDFWR
QHJDWLYRVREUH D SHUFHSomR JHUDO GR PHUFDGR VREUH D HFRQRPLDEUDVLOHLUD H WHP DIHWDGR H SRGH
FRQWLQXDUDDIHWDUDGYHUVDPHQWHQRVVRVQHJyFLRVQRVVDFRQGLomRILQDQFHLUDHQRVVRVUHVXOWDGRV
RSHUDFLRQDLV EHP FRPR R SUHoR GH QHJRFLDomR GH QRVVDV Do}HV 1mR SRGHPRV SUHYHU VH DV
LQYHVWLJDo}HVHPFXUVRLUmRFRQGX]LUDXPDPDLRULQVWDELOLGDGHSROtWLFDHHFRQ{PLFDQHPVHQRYDV
DOHJDo}HVFRQWUDIXQFLRQiULRVHH[HFXWLYRVGRJRYHUQRHRXFRPSDQKLDVSULYDGDVVXUJLUmRQRIXWXUR
7DPEpPQmRSRGHPRVSUHYHURVUHVXOWDGRVGHVVDVLQYHVWLJDo}HVQHPRLPSDFWRVREUHDHFRQRPLD
EUDVLOHLUDRXRPHUFDGRDFLRQiULREUDVLOHLUR
$LQGD R SUHVLGHQWH EUDVLOHLUR -DLU %ROVRQDUR WHP VLGR FULWLFDGR WDQWR QR %UDVLO TXDQWR
LQWHUQDFLRQDOPHQWH FRP RV HIHLWRV GHVHVWDELOL]DGRUHV GD SDQGHPLD GD &29,' DXPHQWDQGR D
LQFHUWH]DSROtWLFDHDHVWDELOLGDGHQR%UDVLOSDUWLFXODUPHQWHDSyVDVDtGDGHYiULRVPLQLVWURVIHGHUDLV
GHDOWRQtYHOHDOHJDo}HVGHFRUUXSomRFRQWUDRSUHVLGHQWH%ROVRQDUR
$V UHFHQWHV LQVWDELOLGDGHV SROtWLFDV H HFRQ{PLFDV WrP OHYDGR D XPD SHUFHSomR QHJDWLYD GD
HFRQRPLDEUDVLOHLUDHXPDXPHQWRQDYRODWLOLGDGHQRPHUFDGRGHYDORUHVPRELOLiULRVEUDVLOHLURTXH
WDPEpPSRGHPDIHWDUDGYHUVDPHQWHRVQHJyFLRVHDVDo}HVGD&RPSDQKLD4XDOTXHULQVWDELOLGDGH
HFRQ{PLFDUHFRUUHQWHHLQFHUWH]DVSROtWLFDVSRGHPDIHWDUDGYHUVDPHQWHRVQHJyFLRVHDVDo}HVGD
&RPSDQKLD
$GLFLRQDOPHQWH TXDOTXHU GLILFXOGDGH GR *RYHUQR )HGHUDO HP FRQVHJXLU PDLRULD QR FRQJUHVVR
QDFLRQDO SRGHULD UHVXOWDU HP LPSDVVH QR &RQJUHVVR DJLWDomR SROtWLFD H PDQLIHVWDo}HV PDVVLYDV
HRX JUHYHV TXH SRGHULDP DIHWDU DGYHUVDPHQWH DV QRVVDV RSHUDo}HV ,QFHUWH]DV HP UHODomR j
LPSOHPHQWDomR SHOR JRYHUQR DWXDO GH PXGDQoDV UHODWLYDV jV SROtWLFDV PRQHWiULD ILVFDO H
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SUHYLGHQFLiULDEHPFRPRjOHJLVODomRSHUWLQHQWHSRGHPFRQWULEXLUSDUDDLQVWDELOLGDGHHFRQ{PLFD
(VVDVLQFHUWH]DVHQRYDVPHGLGDVSRGHPDXPHQWDUDYRODWLOLGDGHGRPHUFDGRGHWtWXORVEUDVLOHLURV
23UHVLGHQWHGR%UDVLOWHPSRGHUSDUDGHWHUPLQDUSROtWLFDVHH[SHGLUDWRVJRYHUQDPHQWDLVUHODWLYRV
j FRQGXomR GD HFRQRPLD EUDVLOHLUD H FRQVHTXHQWHPHQWH DIHWDU DV RSHUDo}HV H R GHVHPSHQKR
ILQDQFHLURGDVHPSUHVDVLQFOXLQGRRVQRVVRV1mRSRGHPRVSUHYHUTXDLVSROtWLFDVR3UHVLGHQWHLUi
DGRWDUPXLWRPHQRVVHWDLVSROtWLFDVRXPXGDQoDVQDVSROtWLFDVDWXDLVSRGHUmRWHUXPHIHLWRDGYHUVR
VREUHQyVRXVREUHDHFRQRPLDEUDVLOHLUD
Flutuações da taxa de câmbio e variações significativas nas taxas de juros podem afetar de
forma negativa os resultados operacionais da Companhia.
1mRVHSRGHJDUDQWLUTXHR5HDOQmRVRIUHUiYDORUL]DomRRXGHVYDORUL]DomRVLJQLILFDWLYDVHPUHODomR
DR 'yODU H D LQVWDELOLGDGH GD WD[D GH FkPELR SRGH WHU XP HIHLWR QHJDWLYR VLJQLILFDWLYR VREUH RV
UHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVGD&RPSDQKLD3RUH[HPSORDPRHGDEUDVLOHLUDGXUDQWHDV~OWLPDVGpFDGDV
H[SHULPHQWRX YDULDo}HV IUHTXHQWHV H VLJQLILFDWLYDV HP UHODomR DR 'yODU H D RXWUDV PRHGDV
HVWUDQJHLUDV(PGHGH]HPEURGHDWD[DGHFkPELRGHYHQGDGHGyODUIRLGH5SRU
86  UHIOHWLQGR XPD GHSUHFLDomR GH  HP UHODomR DR GyODU QRUWHDPHULFDQR HP
FRPSDUDomRDGHGH]HPEURGH(PGHMXQKRGHDWD[DGHFkPELRGHYHQGDGR
'yODUIRLGH5SRU86
$V GHSUHFLDo}HV GR 5HDO HP UHODomR DR 'yODU SRGHP FULDU SUHVV}HV LQIODFLRQiULDV DGLFLRQDLV QR
%UDVLO H DFDUUHWDU DXPHQWRV GDV WD[DV GH MXURV SRGHQGR DIHWDU GH PRGR QHJDWLYR D HFRQRPLD
EUDVLOHLUD FRPR XP WRGR H RV UHVXOWDGRV RSHUDFLRQDLV GD &RPSDQKLD SRU FRQWD GD UHWUDomR QR
FRQVXPR H DXPHQWR GRV FXVWRV GD &RPSDQKLD $ &RPSDQKLD QmR H[HUFH TXDLVTXHU LQIOXrQFLDV
VREUHDSROtWLFDFDPELDODGRWDGDQR%UDVLOQHPGLVSRPRVGDFDSDFLGDGHGHSUHYrOD2VQHJyFLRV
VLWXDomR ILQDQFHLUD UHVXOWDGRV RSHUDFLRQDLV H SHUVSHFWLYDV GD &RPSDQKLD SRGHUmR VHU DIHWDGRV
QHJDWLYDPHQWHSRUPXGDQoDVHPWDLVSROtWLFDVFDPELDLV
Qualquer rebaixamento da classificação de crédito do Brasil (rating) pode afetar
negativamente o preço das ações ordinárias da Companhia.
$&RPSDQKLDSRGHVHUDGYHUVDPHQWHDIHWDGDSHODSHUFHSomRGRVLQYHVWLGRUHVTXDQWRDRVULVFRV
UHODFLRQDGRVjFODVVLILFDomRGHFUpGLWRGDGtYLGDVREHUDQDGR%UDVLO$VDJrQFLDVGHFODVVLILFDomR
DYDOLDPUHJXODUPHQWHR%UDVLOHVXDVFODVVLILFDo}HVVREHUDQDVTXHVHEDVHLDPHPXPDVpULHGH
IDWRUHV LQFOXLQGR WHQGrQFLDV PDFURHFRQ{PLFDV FRQGLo}HV ILVFDLV H RUoDPHQWiULDV PpWULFDV GH
FiOFXORVGHGtYLGDHDSHUVSHFWLYDGHPXGDQoDVHPTXDOTXHUGHVVHVIDWRUHV
(PVHWHPEURGHD6WDQGDUG 3RRU¶VLQLFLRXDUHYLVmRGDQRWDGHULVFRGHFUpGLWRVREHUDQRGR
%UDVLOUHEDL[DQGRDSDUDXPJUDXDEDL[RGRGHQRPLQDGRJUDXGHLQYHVWLPHQWRHGHVGHHQWmRR
%UDVLOYHPVRIUHQGRVXFHVVLYRVFRUWHVHPVXDQRWDSHODVWUrVSULQFLSDLVDJrQFLDVGHFODVVLILFDomR
GHULVFRQRPXQGR$SyVRUHEDL[DPHQWRIHLWRHPGHVHWHPEURGHD6WDQGDUG 3RRU¶V
UHGX]LXQRYDPHQWHDQRWDGHULVFRGHFUpGLWRGR%UDVLOGH%%SDUD%%HPDLVUHFHQWHPHQWHHP
GHMDQHLURGHUHEDL[RXDQRWDGHULVFRGHFUpGLWRVREHUDQRGR%UDVLOGH%%SDUD%%FRP
SHUVSHFWLYDHVWiYHOFLWDQGRRDWUDVRQDDSURYDomRGHPHGLGDVILVFDLVTXHUHHTXLOLEUHPDVFRQWDV
S~EOLFDV(PIHYHUHLURGHD0RRG\¶VUHEDL[RXDQRWDGHULVFRGHFUpGLWRGR%UDVLOSDUDXPJUDX
DEDL[RGRJUDXGHLQYHVWLPHQWRSDUD%DFRPXPDSHUVSHFWLYDQHJDWLYDDOWHUDGDHPDEULOGH
SDUD XPD SHUVSHFWLYD HVWiYHO (P IHYHUHLUR GH  D )LWFK UHEDL[RX D QRWD GH ULVFR GH FUpGLWR
VREHUDQRGR%UDVLOSDUD%%QHJDWLYRQRWDHVVDTXHIRLUHDILUPDGDHPDJRVWRGHFRPXPD
SHUVSHFWLYDHVWiYHOFLWDQGRDVIUDTXH]DVHVWUXWXUDLVQDVILQDQoDVS~EOLFDVDOWRHQGLYLGDPHQWRGR
JRYHUQRIUDFDVSHUVSHFWLYDVGHFUHVFLPHQWRDPELHQWHSROtWLFRHTXHVW}HVUHODFLRQDGDVjFRUUXSomR
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$FODVVLILFDomRGHFUpGLWRVREHUDQDGR%UDVLODWXDOPHQWHpDYDOLDGDDEDL[RGRJUDXGHLQYHVWLPHQWR
SHODV WUrV SULQFLSDLV DJrQFLDV GH UDWLQJ DFLPD PHQFLRQDGDV &RQVHTXHQWHPHQWH RV SUHoRV GRV
WtWXORV HPLWLGRV SRU HPSUHVDV EUDVLOHLUDV IRUDP DIHWDGRV QHJDWLYDPHQWH 3RGHUmR RFRUUHU RXWURV
UHEDL[DPHQWRV QR FDVR GR SURORQJDPHQWR RX GR DJUDYDPHQWR GD DWXDO UHFHVVmR EUDVLOHLUD H D
FRQWtQXDLQFHUWH]DSROtWLFDHQWUHRXWURVIDWRUHV4XDOTXHUQRYRUHEDL[DPHQWRGDVFODVVLILFDo}HVGH
FUpGLWR VREHUDQR GR %UDVLO SRGHULD DXPHQWDU D SHUFHSomR GH ULVFR GRV LQYHVWLGRUHV H FRPR
UHVXOWDGRDIHWDUQHJDWLYDPHQWHRSUHoRGDVDo}HVRUGLQiULDVGD&RPSDQKLD
O desenvolvimento e a percepção de risco em outros países, particularmente em países de
economia emergente e nos Estados Unidos, China e União Europeia podem afetar
adversamente a economia brasileira, nossos negócios e o preço de mercado dos valores
mobiliários brasileiros, inclusive das ações de nossa emissão.
2 YDORU GH PHUFDGR GRV YDORUHV PRELOLiULRV GDV FRPSDQKLDV EUDVLOHLUDV SRGH VHU LQIOXHQFLDGR HP
GLIHUHQWHVPHGLGDVSHODVFRQGLo}HVHFRQ{PLFDVHGHPHUFDGRGHRXWURVSDtVHVLQFOXVLYHGRV(VWDGRV
8QLGRV&KLQDH8QLmR(XURSHLDGHSDtVHVGD$PpULFD/DWLQDHGHHFRQRPLDHPHUJHQWH$UHDomRGRV
LQYHVWLGRUHV DRV DFRQWHFLPHQWRV QHVVHV RXWURV SDtVHV SRGH GLDQWH GD SHUVSHFWLYD HQYROYHQGR RV
FRQWRUQRVGRHYHQWRFDXVDUXPHIHLWRDGYHUVRVREUHRYDORUGHPHUFDGRGRVYDORUHVPRELOLiULRVGH
HPLVVRUHV EUDVLOHLURV HP HVSHFLDO DTXHOHV QHJRFLDGRV HP EROVD GH YDORUHV 3RWHQFLDLV FULVHV
LQFOXVLYHUHODFLRQDGDVRXQmRDRVXUWRGR&RURQDYtUXV &29,' QRV(VWDGRV8QLGRV&KLQDH8QLmR
(XURSHLDRXQRVSDtVHVGHHFRQRPLDHPHUJHQWHSRGHPGHSHQGHQGRGDGLPHQVmRGHVHXVHIHLWRV
UHGX]LU HP FHUWD PHGLGD R LQWHUHVVH GRV LQYHVWLGRUHV QRV YDORUHV PRELOLiULRV GRV HPLVVRUHV
EUDVLOHLURVLQFOXVLYHRVYDORUHVPRELOLiULRVGHQRVVDHPLVVmR2VSUHoRVGDVDo}HVQD%6$±%UDVLO
%ROVD%DOFmR ³%´ SRUH[HPSORVmRKLVWRULFDPHQWHDIHWDGRVSRUGHWHUPLQDGDVIOXWXDo}HVQDVWD[DV
GHMXURVYLJHQWHVQRV(VWDGRV8QLGRVEHPFRPRSHODVYDULDo}HVGRVSULQFLSDLVtQGLFHVGHDo}HVQRUWH
DPHULFDQRV,VVRSRGHULDSUHMXGLFDURSUHoRGDVDo}HVGHHPLVVmRGDVDo}HVGD&RPSDQKLDDOpPGH
GLILFXOWDU RX LPSHGLU WRWDOPHQWH VHX DFHVVR DR PHUFDGR GH FDSLWDLV H DR ILQDQFLDPHQWR GH VXDV
RSHUDo}HVQRIXWXURHPWHUPRVDFHLWiYHLVVRETXDLVTXHUFRQGLo}HV
1RSDVVDGRRGHVHQYROYLPHQWRGHFRQGLo}HVHFRQ{PLFDVDGYHUVDVHPRXWURVSDtVHVHPHUJHQWHV
UHVXOWRX HP JHUDO QD VDtGD GH LQYHVWLPHQWRV H FRQVHTXHQWHPHQWH QD UHGXomR GH UHFXUVRV
H[WHUQRVLQYHVWLGRVQR%UDVLO$FULVHILQDQFHLUDRULJLQDGDQRV(VWDGRV8QLGRVQRWHUFHLURWULPHVWUH
GHUHVXOWRXHPXPFHQiULRUHFHVVLYRHPHVFDODJOREDOFRPGLYHUVRVUHIOH[RVTXHGLUHWDRX
LQGLUHWDPHQWHDIHWDUDPGHIRUPDQHJDWLYDRPHUFDGRDFLRQiULRHDHFRQRPLDGR%UDVLOWDLVFRPR
RVFLODo}HVQDVFRWDo}HVGHYDORUHVPRELOLiULRVGHFRPSDQKLDVDEHUWDVIDOWDGHGLVSRQLELOLGDGHGH
FUpGLWR UHGXomR GH JDVWRV GHVDFHOHUDomR GD HFRQRPLD LQVWDELOLGDGH FDPELDO H SUHVVmR
LQIODFLRQiULD$OpPGLVVRDVLQVWLWXLo}HVILQDQFHLUDVSRGHPQmRHVWDUGLVSRVWDVDUHQRYDUHVWHQGHU
RXFRQFHGHUQRYDVOLQKDVGHFUpGLWRHPFRQGLo}HVHFRQRPLFDPHQWHIDYRUiYHLVRXDWpPHVPRVHUHP
LQFDSD]HVRXQmRHVWDUHPGLVSRVWDVDKRQUDUVHXVFRPSURPLVVRV4XDOTXHUGRVDFRQWHFLPHQWRV
DFLPDPHQFLRQDGRVSRGHUiSUHMXGLFDUDQHJRFLDomRGDVDo}HVGD&RPSDQKLDDOpPGHGLILFXOWDUR
DFHVVRGD&RPSDQKLDDRPHUFDGRGHFDSLWDLVHDRILQDQFLDPHQWRGDVVXDVRSHUDo}HVQRIXWXURHP
WHUPRVDFHLWiYHLVRXDEVROXWRV
1mRVyDHFRQRPLDEUDVLOHLUDPDVWDPEpPDGHRXWURVSDtVHVSRGHVHUDIHWDGDGHIRUPDJHUDOSHOD
YDULDomR GDV FRQGLo}HV HFRQ{PLFDV GR PHUFDGR LQWHUQDFLRQDO H QRWDGDPHQWH SHOD FRQMXQWXUD
HFRQ{PLFDGRV(VWDGRV8QLGRV&KLQDH8QLmR(XURSHLD$LQGDHYHQWXDLVUHGXo}HVQDRIHUWDGH
FUpGLWRHDGHWHULRUDomRGDVFRQGLo}HVHFRQ{PLFDVHPRXWURVSDtVHVLQFOXLQGRDFULVHGDGtYLGDTXH
DIHWDDOJXQVSDtVHVGD8QLmR(XURSHLDSRGHPHPDOJXPDPHGLGDSUHMXGLFDURVSUHoRVGHPHUFDGR
GRV YDORUHV PRELOLiULRV EUDVLOHLURV GH PDQHLUD JHUDO LQFOXVLYH GDV Do}HV GH QRVVD HPLVVmR
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$GLFLRQDOPHQWHRULVFRGHGHIDXOWGHSDtVHVHPFULVHILQDQFHLUDGHSHQGHQGRGDVFLUFXQVWkQFLDV
SRGHUHGX]LUDFRQILDQoDGRVLQYHVWLGRUHVLQWHUQDFLRQDLVHWUD]HUYRODWLOLGDGHSDUDRVPHUFDGRV
$GLFLRQDOPHQWHHVWDPRVVXMHLWRVjVRVFLODo}HVGRSUHoRGRSHWUyOHRRTXDOFDVRDXPHQWHSRGHUiDIHWDU
RPHUFDGRGHFRPPRGLWLHVHGHHQHUJLDQR%UDVLOHQRPXQGRRTXHSRUVXDYH]SRGHUiDIHWDUWRGDD
FDGHLD GH SURGXomR ORJtVWLFD H FRQVXPR HOHYDQGR QRVVRV FXVWRV RSHUDFLRQDLV H DV GHVSHVDV GRV
FRQVXPLGRUHVHSRUWDQWRDIHWDUDGYHUVDPHQWHQRVVRVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVHQRVVDVLWXDomRILQDQFHLUD
3RU ILP HVVDV WHQV}HV SRGHP JHUDU XPD LQVWDELOLGDGH SROtWLFD H HFRQ{PLFD DR UHGRU GR PXQGR
LPSDFWDQGRRPHUFDGRGLUHWDPHQWHRPHUFDGRGHDo}HV
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'HVFULomRGRVSULQFLSDLVULVFRVGHPHUFDGR
$ &RPSDQKLD HVWi VXMHLWD QD FRQGXomR GH VHXV QHJyFLRV D ULVFRV GH PHUFDGR UHODFLRQDGRV
SULQFLSDOPHQWH PDV QmR VH OLPLWDQGR D WD[DV GH FkPELR GH MXURV H RXWUDV WD[DV TXH SRVVDP
LQIOXHQFLDURVYDORUHVGRVVHXVSDVVLYRVILQDQFHLURV2VULVFRVGHPHUFDGRDRVTXDLVD&RPSDQKLD
HVWiH[SRVWDHDDQiOLVHGHVHQVLELOLGDGHGHFDGDXPGHOHVHVWmRGHVFULWRVDEDL[R

5LVFRFDPELDO
$&RPSDQKLDHVWiH[SRVWDDRULVFRFDPELDOGHFRUUHQWHGHGLIHUHQoDVHQWUHDVPRHGDVQDVTXDLV
VmR UHDOL]DGDV DV RSHUDo}HV GH DTXLVLo}HV GR GLUHLWR GH GLVWULEXLomR GH FRQWH~GR DXGLRYLVXDO GH
FHUWDVRSHUDGRUDVHVWUDQJHLUDVHDVUHVSHFWLYDVPRHGDVIXQFLRQDLVGDVHQWLGDGHVGD&RPSDQKLD
$&RPSDQKLDQmRSRVVXLLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURVGHULYDWLYRVSDUDFREHUWXUDGRVULVFRVDVVRFLDGRV
DYDULDomRFDPELDOGHVHXVSDVVLYRV$&RPSDQKLDQmRSRVVXLSDVVLYRVDWLYRVILQDQFHLURVH[SRVWRV
DYDULDomRFDPELDO
$&RPSDQKLDUHDOL]RXXPDDQiOLVHGHVHQVLELOLGDGHSDUDFDGDXPDGDVRSHUDo}HVFRPLQVWUXPHQWRV
ILQDQFHLURV H IRL DYDOLDGD FRQVLGHUDQGR XP FHQiULR GH UHDOL]DomR SURYiYHO H GRLV FHQiULRV TXH
SRVVDPJHUDUUHVXOWDGRVDGYHUVRV
1RFHQiULRSURYiYHOIRLFRQVLGHUDGDDSUHPLVVDGHVHPDQWHUQDVGDWDVGHYHQFLPHQWRGHFDGDXPD
GDVRSHUDo}HVRTXHRPHUFDGRYHPVLQDOL]DQGRDWUDYpVGDVFXUYDVGHPHUFDGR PRHGDVHMXURV 
GD%DVVLPFRPRGDGRVGLVSRQtYHLV,%*(,QVWLWXWR%UDVLOHLURGH*HRJUDILDH(VWDWtVWLFD%DQFR
&HQWUDO )*9 )XQGDomR *HW~OLR 9DUJDV HQWUH RXWUDV 3DUD RV FHQiULRV ,, H ,,, FRQVLGHURXVH
FRQIRUPHLQVWUXomRGD&90GHGHGH]HPEURGHXPDWD[DEiVLFDGHMXURVGDHFRQRPLD
FRQVLGHUDQGRDYDULDomRGR&',TXHHPGHMXQKRGHHUDGHDRDQRFRQVLGHUDQGR
XPDGHWHULRUDomRGHHUHVSHFWLYDPHQWHQDVYDULiYHLVGHULVFR
&RQVLGHUDQGR TXH D &RPSDQKLD SRVVXL VRPHQWH LQVWUXPHQWRV ILQDQFHLURV QmR GHULYDWLYRV GH
SDVVLYRV HP PRHGD HVWUDQJHLUD DSUHVHQWDVH D VHJXLU D H[SRVLomR OtTXLGD H HIHLWR QR UHVXOWDGR
FRQVROLGDGR HP FDGD XP GRV WUrV FHQiULRV PHQFLRQDGRV DFLPD HP  GH MXQKR GH 
FRQVLGHUDQGRDFRWDomRGH5SRU86QDGDWDGHPHQVXUDomR
2SHUDomR

([SRVLomRHHIHLWRQRUHVXOWDGR HP5PLO 

)DWRUGHULVFR

&HQiULR3URYiYHO &HQiULR   &HQiULR 

)RUQHFHGRUHVHP86' 'tYLGD ULVFRGHYDORUL]DomRGR86'
(IHLWROtTXLGRGHFDGDFHQiULR







 




5LVFRGHWD[DGHMXURV
$&RPSDQKLDHVWiH[SRVWDDRULVFRGHWD[DGHMXURVQDPHGLGDHPTXHYLHUDLQFRUUHUHPSHUGDV
FDVR RFRUUD XP PRYLPHQWR GHVIDYRUiYHO HP WDLV WD[DV TXH SRVVDP DIHWDU QHJDWLYDPHQWH DV
GHVSHVDV ILQDQFHLUDV GHFRUUHQWHV GRV HPSUpVWLPRV DVVXPLGRV H UHIHUHQFLDGRV DR &HUWLILFDGR GH
'HSyVLWR,QWHUEDQFiULR ³&',´ 
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Análise de sensibilidade para instrumentos com taxa de juros pós-fixada
$&RPSDQKLDFRQWDELOL]DVHXVDWLYRVHSDVVLYRVILQDQFHLURVFRPWD[DGHMXURVSyVIL[DGRSHORFXVWR
DPRUWL]DGR SRU PHLR GRUHVXOWDGR $ WD[DXWLOL]DGDFRPREDVH IRL R &', TXH HP  HUD GH
DDSDUDRGHPDLVFHQiULRVIRLDFUHVFHQWDGRHUHVSHFWLYDPHQWH$SUHVHQWDPRV
DEDL[RDDQiOLVHGHVHQVLELOLGDGHGHVHXVDWLYRVHSDVVLYRVILQDQFHLURVFRPEDVHQDYDULDomRGD
WD[DEiVLFDGHMXURVGDHFRQRPLDFRQVLGHUDQGRXPDGHWHULRUDomRGHHUHVSHFWLYDPHQWH
HPGHMXQKRGH
6DOGRHP
'HVFULomR

GHMXQKRGH

5LVFR

 HP5

&HQiULRSURYiYHO

&HQiULR  

&HQiULR  

HP5PLO 

HP5PLO 

HP5PLO 

PLO 
$WLYRVILQDQFHLURV
$SOLFDo}HVILQDQFHLUDV



9DULDomR



GR&',





3DVVLYRVILQDQFHLURV
(PSUpVWLPRVH
ILQDQFLDPHQWRV

 

9DULDomR
GR&',

$WLYRV±3DVVLYRV
([SRVLomROtTXLGD
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3URFHVVRVMXGLFLDLVDGPLQLVWUDWLYRVRXDUELWUDLVQmRVLJLORVRVHUHOHYDQWHV
3DUD RV ILQV GHVWH LWHP  IRUDP FRQVLGHUDGRV FRPR SURFHVVRV LQGLYLGXDOPHQWH UHOHYDQWHV L 
SURFHVVRVFRPYDORULQGLYLGXDOLJXDORXVXSHULRUD5PLOH LL SURFHVVRVTXHLQGLYLGXDOPHQWH
SRVVDPYLUDLPSDFWDUQHJDWLYDPHQWHDLPDJHPGD&RPSDQKLD
$&RPSDQKLDDSUHVHQWDDVHJXLUXPDEUHYHGHVFULomRGRVSURFHVVRVPDLVUHOHYDQWHVHPTXHILJXUD
FRPRSDUWHVHJUHJDGRVSRUVXDQDWXUH]D
Processos de naturezas cível e consumerista
(P  GH MXQKR GH  D &RPSDQKLD H VXDV FRQWURODGDV ILJXUDYDP FRPR SDUWH HP
DSUR[LPDGDPHQWH  SURFHVVRV MXGLFLDLV GH QDWXUH]DV FtYHO H FRQVXPHULVWDV (VWHV SURFHVVRV
YHUVDPSULQFLSDOPHQWHVREUHFXPSULPHQWRGHREULJDo}HVFRQWUDWXDLVUHVFLVmRFRQWUDWXDOVXSRVWD
IDOKDQDSUHVWDomRGRVVHUYLoRVHUHVSRQVDELOLGDGHFLYLO
'HDFRUGRFRPDDQiOLVHGRVDGYRJDGRVH[WHUQRVHGDDGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDHPGHMXQKR
GH  R YDORU WRWDO KLVWyULFR QRV SURFHVVRV FRP FKDQFH GH SHUGD SRVVtYHO H SURYiYHO HUD GH
5PLOH5PLOUHVSHFWLYDPHQWHGRVTXDLV5PLOIRUDPSURYLVLRQDGRV
(PGHMXQKRGHXPDGDVFRQWURODGDVGD&RPSDQKLDILJXUDYDFRPRSDUWHHPSURFHVVRV
LQGLYLGXDOPHQWHUHOHYDQWHVGHVFULWRVDVHJXLU
3URFHVVRQ$&
DMXt]R

9DUD&tYHO

ELQVWkQFLD

LQVWkQFLDMXGLFLDO

FGDWDGHLQVWDXUDomR



GSDUWHVQRSURFHVVR

$XWRU(&$'±(VFULWyULR&HQWUDOGH$UUHFDGDomRH'LVWULEXLomR
5pX9LGHRPDU5HGH1RUGHVWH6$

HYDORUHVEHQVRXGLUHLWRV
HQYROYLGRV
ISULQFLSDLVIDWRV

5
2 7ULEXQDO GH -XVWLoD GR &HDUi DFROKHQGR R 5HFXUVR GH $SHODomR LQWHUSRVWR
SHOD9LGHRPDUGHFODURXDQXOLGDGHGDVHQWHQoDTXHKDYLDMXOJDGRSURFHGHQWH
D $omR 2UGLQiULD HP SULPHLUD LQVWkQFLD GHWHUPLQDQGR R UHWRUQR GRV DXWRV j
YDUDGHRULJHPSDUDDUHDEHUWXUDGDIDVHLQVWUXWyULD '-(GH 'HFLVmR
WUDQVLWDGD HP MXOJDGR HP  3URFHVVR GHYROYLGR DR MXt]R GH RULJHP
3URIHULGR GHVSDFKR HP  LQWLPDQGR DV SDUWHV SDUD UHTXHUHU R TXH
HQWHQGHUHP GH GLUHLWR $SUHVHQWDGD SHWLomR SHOD 9LGHRPDU HP 
UHTXHUHQGR D SURGXomR GH SURYDV 2 (&$' UHLWHURX RV WHUPRV GD LQLFLDO HP
(PDXGLrQFLDUHDOL]DGDHPDWHQWDWLYDGHFRQFLOLDomRHQWUH
DV SDUWHV UHVWRX LQIUXWtIHUD 2 MXL] GHIHULX R SHGLGR GH SHUtFLD SOHLWHDGR SHOD
9LGHRPDU SDUD XPD PHOKRU DQiOLVH GR FDVR HP WHOD 3HWLomR GD 9LGHRPDU
DSUHVHQWDQGRRVTXHVLWRVSDUDDUHDOL]DomRGDSHUtFLD²HP(&$'
DSUHVHQWRXTXHVLWRVHP3HWLomRGR(&$'SHGLQGRRSURVVHJXLPHQWR
GRIHLWR²HP$XGLrQFLDUHDOL]DGDHVWDUHVXOWRXLQIUXWtIHUDGHIHULQGR
RSHGLGRGHVXVSHQVmRUHTXHULGRSHODVSDUWHVUDWLILFDQGRDUHDOL]DomRGHSHUtFLD
²HP3HWLomRGR(&$'UHTXHUHQGRTXHVHMDGHWHUPLQDGDDH[SHGLomR
GHRItFLRVjVHQWLGDGHV$QFLQHH$QDWHOGHPRGRDLGHQWLILFDUVHRUHVSHFWLYR
SHULWRMXGLFLDOTXHWUDEDOKDUiQRSURFHVVR²HP'HIHULGRRSHGLGR
GHWHUPLQDQGRDH[SHGLomRGRVRItFLRV²HP(PUHVSRVWDDRVRItFLRV
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DVHQWLGDGHVLQIRUPDUDPQmRSRVVXLUSHVVRDOFDSDFLWDGRSDUDIRUQHFHUUHVSRVWD
DRVTXHVLWRVIRUPXODGRVQRVDXWRV3URIHULGRGHVSDFKRLQWLPDQGRjVSDUWHVSDUD
VH PDQLIHVWDUHP DFHUFD GR RItFLR MXQWDGR SHOD $QFLQH ² '-H 
$SUHVHQWDGDSHWLomRLQVLVWLQGRQDEXVFDGRSHULWRHSHGLQGRTXHR0LQLVWpULR
GDV&RPXQLFDo}HV&XOWXUDHR&RQVHOKRGH&RPXQLFDomR6RFLDOVHMDPRILFLDGRV
SDUDTXHDSUHVHQWHPQRPHGHWpFQLFR²HP-XQWDGDGHSHWLomRGR
(&$'DSUHVHQWDQGRRQRPHGH5LFDUGR%DUFHODU3DLYDSDUDUHDOL]DURWUDEDOKR
SHULFLDO²HP3URIHULGRGHVSDFKRGHIHULQGRRSHGLGRGHH[SHGLomR
GHRItFLRDRVyUJmRVHLQWLPDQGRDSDUWHUHTXHULGDSDUDVHPDQLIHVWDUVREUHD
LQGLFDomR GR (&$' ² HP  $SUHVHQWDGD SHWLomR GLVFRUGDQGR GD
LQGLFDomR WHQGR HP YLVWD TXH R SHULWR IRL HVFROKLGR SHOD SURPRYHQWH ² HP
 (QYLDGR RItFLR DR 0LQLVWpULR GDV &RPXQLFDo}HV &RQVHOKR GH
&RPXQLFDomR 6RFLDO H 0(& (P UHVSRVWD DR RItFLR R &RQVHOKR LQIRUPRX TXH
5HJLPHQWR ,QWHUQR YHGD R SURQXQFLDPHQWR DFHUFD GH VLWXDo}HV TXH HVWHMDP
VREDSUHFLDomRGR3RGHU-XGLFLiULRLQGLFDQGRHQWLGDGHVTXHSRGHPFRODERUDU
FRPDVROLFLWDomR²HP
JFKDQFHGHSHUGD

3URYiYHO

KDQiOLVHGRLPSDFWRHPFDVRGH
SHUGD

&DVRD&RPSDQKLDQmRREWHQKDGHFLVmRIDYRUiYHOGHYHUiUHFROKHUHPIDYRUGR
(&$'SHUFHQWXDOVREUHIDWXUDPHQWRGRVHUYLoRGH79SUHVWDGRGHVGH


3URFHVVRQ
DMXt]R

9DUD&tYHOGD&RPDUFDGH)RUWDOH]D&(

ELQVWkQFLD

LQVWkQFLD

FGDWDGHLQVWDXUDomR

1mRLQIRUPDGR

GSDUWHVQRSURFHVVR

$XWRU9LGHRPDU5HGH1RUGHVWH6$

5pXV*LJDKHUW](QJHQKDULD/7'$H5&07HOHFRPXQLFDo}HV/7'$0(

HYDORUHVEHQVRXGLUHLWRV
HQYROYLGRV

5

ISULQFLSDLVIDWRV

7UDWDVHGHDomRGHFODUDWyULDFXPXODGDFRPUHVFLVmRFRQWUDWXDOFRPSHGLGRGH
FRPSHQVDomR GH GpELWR H FRQVLJQDomR HP SDJDPHQWR LQGHQL]DomR SRU
GHVFXPSULPHQWR FRQWUDWXDO LQJUHVVDGD SHOR $XWRU HP GHVIDYRU GR 5pX SRU
PHLRGDTXDOVHEXVFDRUHFRQKHFLPHQWRMXGLFLDOGRDMXVWHYHUEDOKDYLGRHQWUH
DVSDUWHVFRQWUDWDQWHVEHPFRPRDUHVFLVmRGRFRQWUDWRFRPDFREUDQoDGH
PXOWD UHVFLVyULD H FRPSHQVDomR FRP R YDORU GHYLGR SHOR $XWRU D WtWXOR GH
FRQWUDSUHVWDomR SHORV VHUYLoRV H[HFXWDGRV SHOR 5pX 2V 5pXV DOHJDP TXH R
$XWRUQmRDSOLFRXRUHDMXVWHDQXDOGRVSUHoRVGRVVHUYLoRV LQWHUURPSHQGRD
HQWUHJDGHRUGHQVGHVHUYLoRVSDUDVHUHPH[HFXWDGDVSHORV5pXV(PVHGHGH
UHFRQYHQomR

RV

5pXV5HFRQYLQWHV

SOHLWHDUDP

D

FRQGHQDomR

GR

$XWRU5HFRQYLQGR DR SDJDPHQWR GH 5  EHP FRPR GH
LQGHQL]DomRSRU GDQRVPDWHULDLVQRYDORUPtQLPRGH5HGDQRV
PRUDLVHPYDORUDVHUDUELWUDGR(PVHGHGHVHQWHQoDMXOJRXVHLPSURFHGHQWH
D DomR H SDUFLDOPHQWH SURFHGHQWH D UHFRQYHQomR FRQGHQDQGR R
$XWRU5HFRQYLQGR DR SDJDPHQWR GH PXOWD FRQWUDWXDO 5   GDV
GLIHUHQoDVHQWUHRYDORUGHYLGRSHOR$XWRUHHIHWLYDPHQWHSDJRDRV5pXV 5
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 GDVDWXDOL]Do}HVGRVYDORUHVGDVUHPXQHUDo}HV 5 
H GD GLIHUHQoD GR SDJDPHQWR SHOD FRQWUDSUHVWDomR GR VHUYLoR H[HFXWDGR HP
-DQHLUR 5 (PIDFHGDVHQWHQoDR$XWRULQWHUS{VUHFXUVRGH
$SHODomRYLVDQGRDUHIRUPDGDGHFLVmR
JFKDQFHGHSHUGD

3RVVtYHO

KDQiOLVHGRLPSDFWRHPFDVRGH
SHUGD

&DVRD&RPSDQKLDQmRREWHQKDGHFLVmRIDYRUiYHOSRGHUiVHUREULJDGDDSDJDU
RYDORUGH5

Processos de natureza tributária
(P  GH MXQKR GH  D &RPSDQKLD H VXDV FRQWURODGDV ILJXUDYDP FRPR SDUWH HP
DSUR[LPDGDPHQWHSURFHVVRVDGPLQLVWUDWLYRVHMXGLFLDLVGHQDWXUH]DWULEXWiULD(VWHVSURFHVVRV
YHUVDPSULQFLSDOPHQWHVREUHDVXSRVWDIDOWDGHSDJDPHQWRLQWHJUDOGHYDORUHVDWtWXORGH)XQGRGH
8QLYHUVDOL]DomR GRV 6HUYLoRV GH 7HOHFRPXQLFDo}HV )867  H )XQGR SDUD R 'HVHQYROYLPHQWR
7HFQROyJLFRGDV7HOHFRPXQLFDo}HV )XQWWHO 
'H DFRUGR FRP D DQiOLVH GRV DGYRJDGRV H GD DGPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD HP  GH MXQKR GH
RYDORUWRWDOKLVWyULFRQRVSURFHVVRVFRPFKDQFHGHSHUGDUHPRWDSRVVtYHOHSURYiYHOpGH
5PLO5PLOH5PLOUHVSHFWLYDPHQWHGRVTXDLV5PLOIRUDPSURYLVLRQDGRV
'HQWUHRVSURFHVVRVGHQDWXUH]DWULEXWiULDLQGLYLGXDOPHQWHUHOHYDQWHVSDUDD&RPSDQKLDHPGH
MXQKRGHGHVWDFDPVHHPUD]mRGRYDORUHRXGHVHXREMHWRRVVHJXLQWHV
3URFHVVRQ
DMXt]R

6HFUHWDULD(VWDGXDOGH7ULEXWDomRGR5LR*UDQGHGR1RUWH

ELQVWkQFLD

&RQVHOKRGH5HFXUVRV)LVFDLV

FGDWDGHLQVWDXUDomR



GSDUWHVQRSURFHVVR

$XWRU(VWDGRGR5LR*UDQGHGR1RUWH

5pX&DER6HUYLoRVGH7HOHFRPXQLFDo}HV/WGD

HYDORUHVEHQVRXGLUHLWRV
HQYROYLGRV

5

ISULQFLSDLVIDWRV

/DQoDPHQWRGH2ItFLRVREUHDGLIHUHQoDGH,&06VREUHDUHFHLWDGHSURYLPHQWR
GH FRQH[mR j LQWHUQHW 6&,69$  UHIHUHQWH DRV PHVHV GH  D
DSDUWLUGR$XWRGH,QIUDomRQ
$DXWXDomRVHGHXSHORIDWRGHTXHDHPSUHVDUHWLURXGDEDVHGHFiOFXORRV
YDORUHVFREUDGRVDWtWXORGHSURYLPHQWRGHFRQH[mRjLQWHUQHWTXHGHDFRUGR
FRPDHPSUHVDVHWUDWDGHVHUYLoRGHYDORUDGLFLRQDGRHQTXDQWRSDUDRILVFR
VHWUDWDGHVHUYLoRLQGLVVRFLiYHODRVHUYLoRGHFRPXQLFDomRPXOWLPtGLD
$GHFLVmRGHLQVWkQFLDPDQWHYHR$XWRGH,QIUDomR)RLLQWHUSRVWR5HFXUVR
9ROXQWiULR DR &RQVHOKR GH 5HFXUVRV )LVFDLV 5HDOL]DGD 3HUtFLD ,PSXJQDGR R
/DXGR3HULFLDO$SUHVHQWDGR/DXGR7pFQLFRHPVHQWLGRFRQWUiULRjFRQFOXVmRGR
/DXGR3HULFLDO3URFHVVRUHPHWLGRD3*(51SDUDHPLVVmRGH3DUHFHU

JFKDQFHGHSHUGD

5HPRWD

KDQiOLVHGRLPSDFWRHPFDVRGH
SHUGD

&DVRDVRFLHGDGHQmRREWHQKDGHFLVmRIDYRUiYHODRILQDOGRSURFHVVRHODSRGH
YLU D VHU REULJDGD D SDJDU R GpELWR GHYLGDPHQWH DWXDOL]DGR RX SRGH HVWDU
VXMHLWDjSHQKRUDGHEHQV
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1RWLILFDomRGH/DQoDPHQWRQ$))2$1$7(/
DMXt]R

$1$7(/

ELQVWkQFLD

LQVWkQFLDDGPLQLVWUDWLYD

FGDWDGHLQVWDXUDomR



GSDUWHVQRSURFHVVR

$XWRU$1$7(/

5pX&DER6HUYLoRVGH7HOHFRPXQLFDo}HV/WGD

HYDORUHVEHQVRXGLUHLWRV
HQYROYLGRV

5

ISULQFLSDLVIDWRV

/DQoDPHQWR GH 2ItFLR SDUD FREUDQoD GR )867 UHIHUHQWH DRV PHVHV GH
MDQHLUR D GH]HPEUR  D SDUWLU GR 5HODWyULR GH )LVFDOL]DomR Q
*5H*5
)RL DSUHVHQWDGD LPSXJQDomR DR ODQoDPHQWR $JXDUGDQGR MXOJDPHQWR
DGPLQLVWUDWLYR

JFKDQFHGHSHUGD

5HPRWD

KDQiOLVHGRLPSDFWRHPFDVRGH
SHUGD

&DVRDVRFLHGDGHQmRREWHQKDGHFLVmRIDYRUiYHODRILQDOGRSURFHVVRHODSRGH
YLU D VHU REULJDGD D SDJDU R GpELWR GHYLGDPHQWH DWXDOL]DGR RX SRGH HVWDU
VXMHLWDjSHQKRUDGHEHQV

1RWLILFDomRGHODQoDPHQWRQ$))2$1$7(/
DMXt]R

$1$7(/

ELQVWkQFLD

LQVWkQFLDDGPLQLVWUDWLYD

FGDWDGHLQVWDXUDomR



GSDUWHVQRSURFHVVR

$XWRU$1$7(/

5pX&DER6HUYLoRVGH7HOHFRPXQLFDo}HV/WGD

HYDORUHVEHQVRXGLUHLWRV
HQYROYLGRV

5

ISULQFLSDLVIDWRV

/DQoDPHQWR GH 2ItFLR SDUD FREUDQoD GR )867 UHIHUHQWH DRV PHVHV GH
MDQHLUR D GH]HPEUR  D SDUWLU GR 5HODWyULR GH )LVFDOL]DomR Q
*5
3UD]RGHLPSXJQDomRHPDEHUWR

JFKDQFHGHSHUGD

3RVVtYHO

KDQiOLVHGRLPSDFWRHPFDVRGH
SHUGD

&DVRDVRFLHGDGHQmRREWHQKDGHFLVmRIDYRUiYHODRILQDOGRSURFHVVRHODSRGH
YLU D VHU REULJDGD D SDJDU R GpELWR GHYLGDPHQWH DWXDOL]DGR RX SRGH HVWDU
VXMHLWDjSHQKRUDGHEHQV
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1RWLILFDomRGH/DQoDPHQWRQ$))2$1$7(/
DMXt]R

$1$7(/

ELQVWkQFLD

LQVWkQFLDDGPLQLVWUDWLYD

FGDWDGHLQVWDXUDomR



GSDUWHVQRSURFHVVR

$XWRU$1$7(/

5pX&DER6HUYLoRVGH7HOHFRPXQLFDo}HV/WGD

HYDORUHVEHQVRXGLUHLWRV
HQYROYLGRV

5

ISULQFLSDLVIDWRV

/DQoDPHQWRGH2ItFLRSDUDFREUDQoDGR)867UHIHUHQWHDRVPHVHVGHMDQHLURD
GH]HPEURGHDSDUWLUGR5HODWyULRGH)LVFDOL]DomRQ*5
$SUHVHQWDGD,PSXJQDomR$JXDUGDQGRPDQLIHVWDomRGRSURPRYHQWH

JFKDQFHGHSHUGD

5HPRWD

KDQiOLVHGRLPSDFWRHPFDVRGH
SHUGD

&DVRDVRFLHGDGHQmRREWHQKDGHFLVmRIDYRUiYHODRILQDOGRSURFHVVRHODSRGH
YLU D VHU REULJDGD D SDJDU R GpELWR GHYLGDPHQWH DWXDOL]DGR RX SRGH HVWDU
VXMHLWDjSHQKRUDGHEHQV

1RWLILFDomRGH/DQoDPHQWRQ$))2$1$7(/
DMXt]R

$1$7(/

ELQVWkQFLD

LQVWkQFLDDGPLQLVWUDWLYD

FGDWDGHLQVWDXUDomR



GSDUWHVQRSURFHVVR

$XWRU$1$7(/

5pX&DER6HUYLoRVGH7HOHFRPXQLFDo}HV/WGD

HYDORUHVEHQVRXGLUHLWRV
HQYROYLGRV

5

ISULQFLSDLVIDWRV

/DQoDPHQWRGH2ItFLRSDUDFREUDQoDGR)867UHIHUHQWHDRVPHVHVGHMDQHLURD
GH]HPEURGHDSDUWLUGR5HODWyULRGH)LVFDOL]DomRQ*5
$SUHVHQWDGD,PSXJQDomR$JXDUGDQGRPDQLIHVWDomRGRSURPRYHQWH

JFKDQFHGHSHUGD

3RVVtYHO

KDQiOLVHGRLPSDFWRHPFDVRGH
SHUGD

&DVRDVRFLHGDGHQmRREWHQKDGHFLVmRIDYRUiYHODRILQDOGRSURFHVVRHODSRGH
YLU D VHU REULJDGD D SDJDU R GpELWR GHYLGDPHQWH DWXDOL]DGR RX SRGH HVWDU
VXMHLWDjSHQKRUDGHEHQV

1RWLILFDomRGH/DQoDPHQWRQ$))2$1$7(/
DMXt]R

$1$7(/

ELQVWkQFLD

LQVWkQFLDDGPLQLVWUDWLYD

FGDWDGHLQVWDXUDomR



GSDUWHVQRSURFHVVR

$XWRU$1$7(/

5pX&DER6HUYLoRVGH7HOHFRPXQLFDo}HV/WGD
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HYDORUHVEHQVRXGLUHLWRV
HQYROYLGRV

5

ISULQFLSDLVIDWRV

/DQoDPHQWRGH2ItFLRSDUDFREUDQoDGR)867UHIHUHQWHDRVPHVHVGHMDQHLURD
GH]HPEURGHDSDUWLUGR5HODWyULRGH)LVFDOL]DomRQ*5
$SUHVHQWDGD,PSXJQDomR$JXDUGDQGRPDQLIHVWDomRGRSURPRYHQWH

JFKDQFHGHSHUGD

5HPRWD

KDQiOLVHGRLPSDFWRHPFDVRGH
SHUGD

&DVRDVRFLHGDGHQmRREWHQKDGHFLVmRIDYRUiYHODRILQDOGRSURFHVVRHODSRGH
YLU D VHU REULJDGD D SDJDU R GpELWR GHYLGDPHQWH DWXDOL]DGR RX SRGH HVWDU
VXMHLWDjSHQKRUDGHEHQV

1RWLILFDomRGH/DQoDPHQWRQ$))2$1$7(/
DMXt]R

$1$7(/

ELQVWkQFLD

LQVWkQFLDDGPLQLVWUDWLYD

FGDWDGHLQVWDXUDomR



GSDUWHVQRSURFHVVR

$XWRU$1$7(/

5pX&DER6HUYLoRVGH7HOHFRPXQLFDo}HV/WGD

HYDORUHVEHQVRXGLUHLWRV
HQYROYLGRV

5

ISULQFLSDLVIDWRV

/DQoDPHQWRGH2ItFLRSDUDFREUDQoDGR)867UHIHUHQWHDRVPHVHVGHMDQHLURD
GH]HPEURGHDSDUWLUGR5HODWyULRGH)LVFDOL]DomRQ*5
$SUHVHQWDGD,PSXJQDomR$JXDUGDQGRPDQLIHVWDomRGRSURPRYHQWH

JFKDQFHGHSHUGD

5HPRWD

KDQiOLVHGRLPSDFWRHPFDVRGH
SHUGD

&DVRDVRFLHGDGHQmRREWHQKDGHFLVmRIDYRUiYHODRILQDOGRSURFHVVRHODSRGH
YLU D VHU REULJDGD D SDJDU R GpELWR GHYLGDPHQWH DWXDOL]DGR RX SRGH HVWDU
VXMHLWDjSHQKRUDGHEHQV

1RWLILFDomRGH/DQoDPHQWRQ)817(/
DMXt]R

0LQLVWpULRGD&LrQFLD7HFQRORJLD,QRYDo}HVH&RPXQLFDo}HV

ELQVWkQFLD

LQVWkQFLDDGPLQLVWUDWLYD

FGDWDGHLQVWDXUDomR



GSDUWHVQRSURFHVVR

$XWRU0LQLVWpULRGD&LrQFLD7HFQRORJLD,QRYDo}HVH&RPXQLFDo}HV

5pX&DER6HUYLoRVGH7HOHFRPXQLFDo}HV/WGD

HYDORUHVEHQVRXGLUHLWRV
HQYROYLGRV

5

ISULQFLSDLVIDWRV

/DQoDPHQWRGH2ItFLRSDUDFREUDQoDGR)XQWWHOUHIHUHQWHDRVPHVHVGHMDQHLUR
DGH]HPEURDSDUWLUGR5HODWyULRGH)LVFDOL]DomRQ*5
$SUHVHQWDGD,PSXJQDomR$JXDUGDQGRPDQLIHVWDomRGRSURPRYHQWH

JFKDQFHGHSHUGD

5HPRWD
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KDQiOLVHGRLPSDFWRHPFDVRGH
SHUGD

&DVRDVRFLHGDGHQmRREWHQKDGHFLVmRIDYRUiYHODRILQDOGRSURFHVVRHODSRGH
YLU D VHU REULJDGD D SDJDU R GpELWR GHYLGDPHQWH DWXDOL]DGR RX SRGH HVWDU
VXMHLWDjSHQKRUDGHEHQV

1RWLILFDomRGH/DQoDPHQWRQ)8177(/
DMXt]R

0LQLVWpULRGD&LrQFLD7HFQRORJLD,QRYDo}HVH&RPXQLFDo}HV

ELQVWkQFLD

LQVWkQFLDDGPLQLVWUDWLYD

FGDWDGHLQVWDXUDomR



GSDUWHVQRSURFHVVR

$XWRU0LQLVWpULRGD&LrQFLD7HFQRORJLD,QRYDo}HVH&RPXQLFDo}HV

5pX&DER6HUYLoRVGH7HOHFRPXQLFDo}HV/WGD

HYDORUHVEHQVRXGLUHLWRV
HQYROYLGRV

5

ISULQFLSDLVIDWRV

/DQoDPHQWRGH2ItFLRSDUDFREUDQoDGR)XQWWHOUHIHUHQWHDRVPHVHVGHMDQHLUR
DGH]HPEURDSDUWLUGR5HODWyULRGH)LVFDOL]DomRQ*5
$SUHVHQWDGD,PSXJQDomR$JXDUGDQGRPDQLIHVWDomRGRSURPRYHQWH

JFKDQFHGHSHUGD

5HPRWD

KDQiOLVHGRLPSDFWRHPFDVRGH
SHUGD

&DVRDVRFLHGDGHQmRREWHQKDGHFLVmRIDYRUiYHODRILQDOGRSURFHVVRHODSRGH
YLU D VHU REULJDGD D SDJDU R GpELWR GHYLGDPHQWH DWXDOL]DGR RX SRGH HVWDU
VXMHLWDjSHQKRUDGHEHQV

$XWRGH,QIUDomRQ
DMXt]R

6HFUHWDULDGD)D]HQGDGR(VWDGRGR&HDUi

ELQVWkQFLD

LQVWkQFLDDGPLQLVWUDWLYD

FGDWDGHLQVWDXUDomR



GSDUWHVQRSURFHVVR

$XWRU(VWDGRGR&HDUi

5pX&DER6HUYLoRVGH7HOHFRPXQLFDo}HV/WGD

HYDORUHVEHQVRXGLUHLWRV
HQYROYLGRV

5

ISULQFLSDLVIDWRV

$XWR GH ,QIUDomR ODYUDGR SHOR ILVFR GR &HDUi SHOR IDWR GH TXH D HPSUHVD
VXSRVWDPHQWH HVWDULD UHPHWHQGR PHUFDGRULD FRP GRFXPHQWDomR ILVFDO
LQLG{QHD
$SUHVHQWDGD LPSXJQDomR HP  $JXDUGDQGR MXOJDPHQWR GH 
LQVWkQFLDDGPLQLVWUDWLYD

JFKDQFHGHSHUGD

3RVVtYHO

KDQiOLVHGRLPSDFWRHPFDVRGH
SHUGD

&DVRDVRFLHGDGHQmRREWHQKDGHFLVmRIDYRUiYHODRILQDOGRSURFHVVRHODSRGH
YLU D VHU REULJDGD D SDJDU R GpELWR GHYLGDPHQWH DWXDOL]DGR RX SRGH HVWDU
VXMHLWDjSHQKRUDGHEHQV
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3URFHVVRQ
DMXt]R

$QDWHO

ELQVWkQFLD

LQVWkQFLDDGPLQLVWUDWLYD

FGDWDGHLQVWDXUDomR



GSDUWHVQRSURFHVVR

$XWRU$1$7(/

5pX9LGHRPDU5HGH1RUGHVWH6$

HYDORUHVEHQVRXGLUHLWRV
HQYROYLGRV

5

ISULQFLSDLVIDWRV

/DQoDPHQWR GH 2ItFLR GR )867 UHIHUHQWH DR H[HUFtFLR ILQDQFHLUR GH 
LGHQWLILFDGRDSDUWLUGD1RWLILFDomRGH/DQoDPHQWRQ$))2
$1$7(/
$SUHVHQWDGD,PSXJQDomR$JXDUGDQGRPDQLIHVWDomRGRSURPRYHQWH

JFKDQFHGHSHUGD

3RVVtYHO

KDQiOLVHGRLPSDFWRHPFDVRGH
SHUGD

&DVRDVRFLHGDGHQmRREWHQKDGHFLVmRIDYRUiYHODRILQDOGRSURFHVVRHODSRGH
YLU D VHU REULJDGD D SDJDU R GpELWR GHYLGDPHQWH DWXDOL]DGR RX SRGH HVWDU
VXMHLWDjSHQKRUDGHEHQV

3URFHVVRQ
DMXt]R

$1$7(/

ELQVWkQFLD

LQVWkQFLDDGPLQLVWUDWLYD

FGDWDGHLQVWDXUDomR



GSDUWHVQRSURFHVVR

$XWRU$1$7(/

5pX9LGHRPDU5HGH1RUGHVWH6$

HYDORUHVEHQVRXGLUHLWRV
HQYROYLGRV

5

ISULQFLSDLVIDWRV

/DQoDPHQWR GH 2ItFLR GR )867 UHIHUHQWH DR H[HUFtFLR ILQDQFHLUR GH 
LGHQWLILFDGR

D

SDUWLU

GD

1RWLILFDomR

GH

/DQoDPHQWR

Q



$))2$1$7(/
$SUHVHQWDGD,PSXJQDomR$JXDUGDQGRPDQLIHVWDomRGRSURPRYHQWH
JFKDQFHGHSHUGD

3RVVtYHO

KDQiOLVHGRLPSDFWRHPFDVRGH
SHUGD

&DVRDVRFLHGDGHQmRREWHQKDGHFLVmRIDYRUiYHODRILQDOGRSURFHVVRHODSRGH
YLU D VHU REULJDGD D SDJDU R GpELWR GHYLGDPHQWH DWXDOL]DGR RX SRGH HVWDU
VXMHLWDjSHQKRUDGHEHQV
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3URFHVVRQ
DMXt]R

9DUDGD)D]HQGD3~EOLFD

ELQVWkQFLD

LQVWkQFLDMXGLFLDO

FGDWDGHLQVWDXUDomR



GSDUWHVQRSURFHVVR

$XWRU9LGHRPDU5HGH1RUGHVWH6$H287526
5pX0XQLFtSLRGH)RUWDOH]D

HYDORUHVEHQVRXGLUHLWRV
HQYROYLGRV

5

ISULQFLSDLVIDWRV

7UDWDVHGH$omR2UGLQiULDSURPRYLGDSHOD9LGHRPDU5HGH1RUGHVWHFRQWUDR
0XQLFtSLR GH )RUWDOH]D YLVDQGR TXH VHMD GHFODUDGD D LQH[LVWrQFLD GH UHODomR
MXUtGLFDTXHDREULJXHDRSDJDPHQWRGH,66VREUHDLQVWDODomRHDPDQXWHQomR
GHDSDUHOKRVGH79DFDERVREUHDORFDomRGHFDERVGHILEUDySWLFDHVREUHR
VHUYLoRGHSURYLPHQWRGHDFHVVRjLQWHUQHWDQXODQGRRODQoDPHQWRHIHWLYDGR
DWUDYpVGRSURFHVVRDGPLQLVWUDWLYRQH[WLQJXLQGRVHRFUpGLWR
WULEXWiULRGHOHGHFRUUHQWH

JFKDQFHGHSHUGD

5HPRWD

KDQiOLVHGRLPSDFWRHPFDVRGH
SHUGD

&DVRD&RPSDQKLDQmRREWHQKDGHFLVmRIDYRUiYHOGHYHUiUHFROKHUDGLIHUHQoD
GRLPSRVWRFREUDGDSHOR0XQLFtSLR


3URFHVVRQ
DMXt]R

$1$7(/

ELQVWkQFLD

LQVWkQFLDDGPLQLVWUDWLYD

FGDWDGHLQVWDXUDomR



GSDUWHVQRSURFHVVR

$XWRU9LGHRPDU5HGH1RUGHVWH6$

HYDORUHVEHQVRXGLUHLWRV
HQYROYLGRV

5

ISULQFLSDLVIDWRV

/DQoDPHQWRGH2ItFLRGR)867UHIHUHQWHDRVH[HUFtFLRVILQDQFHLURVGHH
 7HVHGDQRWLILFDomRD&RPSDQKLDGHL[RXGHUHFROKHUR)867LQFLGHQWH
VREUH D UHFHLWD GR VHUYLoR GH EDQGD ODUJD VXSHUFDER  7HVH GH GHIHVD D
&RPSDQKLDSUHVWDVHUYLoRGHFRQH[mRjLQWHUQHWXWLOL]DQGRDSUySULDUHGHGH79
H SRUWDQWR D UHFHLWD SURYHQLHQWH GHVVH VHUYLoR WHP QDWXUH]D GH 6HUYLoR GH
9DORU$GLFLRQDGR 69$ 

JFKDQFHGHSHUGD

3RVVtYHO

KDQiOLVHGRLPSDFWRHPFDVRGH
SHUGD

&DVRD&RPSDQKLDQmRREWHQKDGHFLVmRIDYRUiYHOGHYHUiUHFROKHUDGLIHUHQoD
GRLPSRVWRFREUDGDSHOD$1$7(/


3URFHVVRQ
DMXt]R

$1$7(/

ELQVWkQFLD

LQVWkQFLDDGPLQLVWUDWLYD

FGDWDGHLQVWDXUDomR



GSDUWHVQRSURFHVVR

$XWRU$1$7(/
5pX9LGHRPDU5HGH1RUGHVWH6$
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HYDORUHVEHQVRXGLUHLWRV
HQYROYLGRV

5

ISULQFLSDLVIDWRV

/DQoDPHQWRGH2ItFLRGR)867UHIHUHQWHDRVH[HUFtFLRVILQDQFHLURVGHH
 7HVHGDQRWLILFDomRD&RPSDQKLDGHL[RXGHUHFROKHUR)867LQFLGHQWH
VREUH D UHFHLWD GR VHUYLoR GH EDQGD ODUJD VXSHUFDER  7HVH GH GHIHVD D
&RPSDQKLDSUHVWDVHUYLoRGHFRQH[mRjLQWHUQHWXWLOL]DQGRDSUySULDUHGHGH79
H SRUWDQWR D UHFHLWD SURYHQLHQWH GHVVH VHUYLoR WHP QDWXUH]D GH 6HUYLoR GH
9DORU$GLFLRQDGR 69$ 

JFKDQFHGHSHUGD

3RVVtYHO

KDQiOLVHGRLPSDFWRHPFDVRGH
SHUGD

&DVRD&RPSDQKLDQmRREWHQKDGHFLVmRIDYRUiYHOGHYHUiUHFROKHUDGLIHUHQoD
GRLPSRVWRFREUDGDSHOD$1$7(/


3URFHVVRQ
DMXt]R

$1$7(/

ELQVWkQFLD

LQVWkQFLDDGPLQLVWUDWLYD

FGDWDGHLQVWDXUDomR



GSDUWHVQRSURFHVVR

$XWRU$1$7(/
5pX9LGHRPDU5HGH1RUGHVWH6$

HYDORUHVEHQVRXGLUHLWRV
HQYROYLGRV

5

ISULQFLSDLVIDWRV

/DQoDPHQWR GH 2ItFLR GR )867 UHIHUHQWH DR H[HUFtFLR ILQDQFHLUR GH 
LQFLGHQWHVREUHDUHFHLWDVGR9R,3H,QWHUFRQH[mR7HVHGD'HIHVDRVHUYLoR
GH WHOHIRQLD 9R,3 SRVVXL QDWXUH]D MXUtGLFD GH VHUYLoR GH YDORU DGLFLRQDGR
SRUWDQWRQmRVXMHLWDjH[DomRGR)867

JFKDQFHGHSHUGD

3RVVtYHO

KDQiOLVHGRLPSDFWRHPFDVRGH
SHUGD

&DVRD&RPSDQKLDQmRREWHQKDGHFLVmRIDYRUiYHOGHYHUiUHFROKHUDGLIHUHQoD
GRLPSRVWRFREUDGDSHOD$1$7(/


3URFHVVRQ
DMXt]R

6()$=&(

ELQVWkQFLD

LQVWkQFLDDGPLQLVWUDWLYD

FGDWDGHLQVWDXUDomR



GSDUWHVQRSURFHVVR

$XWRU6()$=&(
5pX9LGHRPDU5HGH1RUGHVWH6$

HYDORUHVEHQVRXGLUHLWRV
HQYROYLGRV

5

ISULQFLSDLVIDWRV

&REUDQoD,&06LQIUDomRDRDUWSDUiJUDIRGR'HFUHWRQRV
H[HUFtFLRV GH  H  6HJXQGR D DXWXDomR R DOXJXHO GH HTXLSDPHQWRV
LPSUHVFLQGtYHLVSDUDDUHDOL]DomRGRVHUYLoRGHFRPXQLFDomRpWULEXWDGRSHOR
,&06 SRU VHU PHLR QHFHVViULR j H[HFXomR GR VHUYLoR GH WHOHFRPXQLFDomR
DVVXPLQGRSRLVDTXDOLGDGHGHVHUYLoRGHFRPXQLFDomR

JFKDQFHGHSHUGD

5HPRWD
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KDQiOLVHGRLPSDFWRHPFDVRGH
SHUGD

&DVRD&RPSDQKLDQmRREWHQKDGHFLVmRIDYRUiYHOGHYHUiUHFROKHUDGLIHUHQoD
GRLPSRVWRFREUDGDSHOD6()$=&(


3URFHVVRQ
DMXt]R

6()$=&(

ELQVWkQFLD

LQVWkQFLDDGPLQLVWUDWLYD

FGDWDGHLQVWDXUDomR



GSDUWHVQRSURFHVVR

$XWRU6()$=&(
5pX9LGHRPDU5HGH1RUGHVWH6$

HYDORUHVEHQVRXGLUHLWRV
HQYROYLGRV

5

ISULQFLSDLVIDWRV

&REUDQoD,&06LQIUDomRDRDUWGD/HLQRVH[HUFtFLRVGHH
 6HJXQGR D DXWXDomR D &RPSDQKLD HPLWLX GRFXPHQWR ILVFDO GLYHUVR GR
H[LJLGRSHODOHJLVODomRHVWDGXDO

JFKDQFHGHSHUGD

3RVVtYHO

KDQiOLVHGRLPSDFWRHPFDVRGH
SHUGD

&DVRD&RPSDQKLDQmRREWHQKDGHFLVmRIDYRUiYHOGHYHUiUHFROKHUDGLIHUHQoD
GRLPSRVWRFREUDGDSHOD6()$=&(

Processos de natureza trabalhista
(PGHMXQKRGHD&RPSDQKLDHVXDVVXEVLGLiULDVHUDPSDUWHVHPSURFHVVRVWUDEDOKLVWDV
MXGLFLDLVVHQGRTXHDVDo}HVUHFODPDWyULDVWUDEDOKLVWDVVHUHIHULDPHPVXDPDLRULDjVKLSyWHVHV
GHUHVSRQVDELOL]DomRVXEVLGLiULDSHORSDJDPHQWRGDVYHUEDVVDODULDLVHUHVFLVyULDVFREUDGDVSHORV
HPSUHJDGRV GDV HPSUHVDV WHUFHLUL]DGDV FRQWUDWDGDV SHODV 6XEVLGLiULDV GD &RPSDQKLD GRHQoD
RFXSDFLRQDOHYHUEDVVDODULDVGLYHUVDV
2YDORUWRWDOHQYROYLGRQRVSURFHVVRVWUDEDOKLVWDVpGHDSUR[LPDGDPHQWH5PLOHFRQVLGHUDQGRR
SDUHFHUGRVDVVHVVRUHVMXUtGLFRVHGDDQiOLVHGDDGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDIRLSURYLVLRQDGRRPRQWDQWH
GH5PLOSDUDSHUGDVSURYiYHLVGHFRUUHQWHVGHFRQGHQDomRHPSURFHVVRVWUDEDOKLVWD
$&RPSDQKLDQmRHQWHQGHTXHTXDOTXHUDomRMXGLFLDORXSURFHVVRFtYHOLQGLYLGXDOVHGHFLGLGRGH
PDQHLUD GHVIDYRUiYHO SRGHUi FDXVDU HIHLWR DGYHUVR UHOHYDQWH VREUH VXD VLWXDomR ILQDQFHLUD RX
UHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVDVVLPFRPRWDPEpPQmRDFUHGLWDTXHTXDOTXHUGHFLVmRFRQWUiULDSRGHUi
DIHWDUGHPDQHLUDUHOHYDQWHVXDVDWLYLGDGHVHLPDJHPFRUSRUDWLYD

9DORUWRWDOSURYLVLRQDGRGRVSURFHVVRVGHVFULWRVQRLWHP
'RVSURFHVVRVGHVFULWRVQRLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDRPRQWDQWHGH5PLO
IRLSURYLVLRQDGR

693

PÁGINA: 73 de 344

Formulário de Referência - 2020 - TRIPLE PLAY BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A.

Versão : 1

4.4 - Processos Judiciais, Administrativos ou Arbitrais Não Sigilosos Cujas Partes Contrárias Sejam
Administradores, Ex-administradores, Controladores, Ex-controladores ou Investidores

4.4 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais não sigilosos cujas partes
contrárias sejam administradores, ex-administradores, controladores, excontroladores ou investidores
Na data de apresentação deste Formulário de Referência, não havia processos judiciais,
administrativos ou arbitrais não sigilosos nos quais a Companhia ou controladas fossem parte, tendo
como partes contrárias administradores ou ex-administradores, controladores ou ex-controladores
ou investidores da Companhia ou de suas controladas.

4.4.1 - Valor total provisionado dos processos descritos no item 4.4
Não aplicável, tendo em vista que não há processos descritos no item 4.4 deste Formulário de
Referência.
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4.5 - Processos sigilosos relevantes
Na data deste Formulário de Referência, a Companhia e suas controladas não figuravam como
partes em processos sigilosos relevantes que não tenham sido divulgados nos itens anteriores.
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3URFHVVRVMXGLFLDLVDGPLQLVWUDWLYRVRXDUELWUDLVUHSHWLWLYRVRXFRQH[RVQmR
VLJLORVRVHUHOHYDQWHVHPFRQMXQWR
$&RPSDQKLDDSUHVHQWDDVHJXLUXPDEUHYHGHVFULomRGRVSURFHVVRVUHSHWLWLYRVRXFRQH[RVPDLV
UHOHYDQWHVHPTXHILJXUDFRPRSDUWHVHJUHJDGRVSRUVXDQDWXUH]D
Processos de natureza cível e outros
-(&H-XVWLoD&RPXP
DYDORUHVHQYROYLGRV

-XL]DGR(VSHFLDO&tYHO -(& ±SURFHVVRV±5 WRWDO 
-XVWLoD&RPXP±SURFHVVRV±5

ESUiWLFDVGRHPLVVRURXGHVXD
FRQWURODGDTXHFDXVRXWDO
FRQWLQJrQFLD

([LVWHP SURFHVVRV GH QDWXUH]D FtYHO DMXL]DGRV FRQWUD DV &RPSDQKLDV QD
MXVWLoDFRPXPHQR-(&FXMRVRPDWyULRGHYDORUHVGHH[SRVLomRpUHOHYDQWH
(PVXDJUDQGHPDLRULDWUDWDPVHGHDo}HVFRPXQVDRFXUVRGHDWLYLGDGHVGDV
&RPSDQKLDVWDLVFRPRDo}HVGHLQGHQL]DomRSRUGDQRVPRUDLVHRXPDWHULDLV
H Do}HV GH FREUDQoD GH GpELWRV RX GH GHFODUDomR GH
LQH[LVWrQFLDLQH[LJLELOLGDGHGHGpELWR
2Q~PHURGHDo}HVSRU&RPSDQKLDSRGHVHUDVVLPVHJUHJDGR
&DER7HOHFRP
-(&±SURFHVVRV±5 SRORSDVVLYR 
-XVWLoDFRPXP±SURFHVVRVQRSRORSDVVLYR±5HSURFHVVRV
QRSRORDWLYR XPVHPYDORUGHH[SRVLomRPDQGDGRGHVHJXUDQoDQ
±HRXWURFRPYDORUGHH[SRVLomRGH5 
&RQH[mR6&0
-(&±SURFHVVR±5 SRORSDVVLYR 
-XVWLoDFRPXP±SURFHVVRVQRSRORSDVVLYR±5HSURFHVVRVQR
SRORDWLYR±5
&RQH[mR69$
-(&±SURFHVVR SRORSDVVLYR ±5
-XVWLoDFRPXP±QmRKi
&RQH[mR7HOHFRP
-(&±QmRKi
-XVWLoDFRPXP±SURFHVVRQRSRORSDVVLYR± 5H SURFHVVRQR
SRORDWLYR±5
7HFQHW
-(&±SURFHVVRVQRSRORSDVVLYR±5HSURFHVVRVQRSRORDWLYR
5
-XVWLoDFRPXP±SURFHVVRV SRORQmRLQIRUPDGR ±5
*UXSR'LUHWD
-(&±QmRKi
-XVWLoDFRPXP±SURFHVVRVQRSRORSDVVLYR±5
9LGHRPDU QmRLQFOXLDVGHPDQGDVGHVFULWDVQRLWHP 
-(&±SURFHVVRV SRORQmRLQIRUPDGR ±5
-XVWLoDFRPXP±SURFHVVRV SRORQmRLQIRUPDGR ±5
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Processos de natureza administrativa/regulatória
$QDWHO
DYDORUHVHQYROYLGRV

$QDWHO±SURFHVVRVDGPLQLVWUDWLYRVSXQLWLYRV±5

ESUiWLFDVGRHPLVVRURXGHVXD
FRQWURODGDTXHFDXVRXWDO
FRQWLQJrQFLD

1R kPELWR GD $QDWHO DV HPSUHVDV GH WHOHFRPXQLFDo}HV HVWmR VXMHLWDV HP
FDVRGHGHVFXPSULPHQWRGHREULJDo}HVOHJDLVFRQWUDWXDLVRXUHJXODPHQWDUHV
j DSOLFDomR GH VDQo}HV SRU PHLR GR 3URFHGLPHQWR GH $SXUDomR GH
'HVFXPSULPHQWR GH 2EULJDo}HV 3$'2  ([LVWHP SURFHVVRV GH QDWXUH]D
DGPLQLVWUDWLYDUHJXODWyULD LQVWDXUDGR FRQWUD D &RPSDQKLD SRU PHLR GH VXDV
FRQWURODGDV FXMR VRPDWyULR GH YDORUHV GH H[SRVLomR p UHOHYDQWH (P VXD
JUDQGHPDLRULDWUDWDPVHGHSURFHVVRVFRPXQVUHODFLRQDGRVDRFXPSULPHQWR
GDVREULJDo}HVGHTXDOLGDGHVH[LJLGDVSHOD$QDWHO

$$QDWHOQRVWHUPRVGD/HL*HUDOGH7HOHFRPXQLFDo}HVpFRPSHWHQWHSDUD
DSOLFDUDVVHJXLQWHVVDQo}HVHPFDVRGHLQIUDomRGHVXDVQRUPDVSRUPHLRGH
UHJXODU SURFHVVR DGPLQLVWUDWLYR L  DGYHUWrQFLD LL  PXOWD LLL  VXVSHQVmR
WHPSRUiULD LY FDGXFLGDGHH Y GHFODUDomRGHLQLGRQHLGDGH

2Q~PHURGHSURFHVVRVDGPLQLVWUDWLYRVDWLYRVQD$QDWHOSRU&RPSDQKLDSRGH
VHUDVVLPVHJUHJDGR
&DER7HOHFRPSURFHVVRV±5
9LGHRPDU±SURFHVVRV±5

9DORUWRWDOSURYLVLRQDGRGRVSURFHVVRVGHVFULWRVQRLWHP
'RVSURFHVVRVGHVFULWRVQRLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDRPRQWDQWHGH5PLOIRL
SURYLVLRQDGR
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4.7 - Outras contingências relevantes
Não existem outras contingências relevantes que não tenham sido divulgadas neste item 4 do
Formulário de Referência.
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4.8 - Regras do País de Origem e do País em Que os Valores Mobiliários Estão
Custodiados
4.8 - Regras do país de origem e do país em que os valores mobiliários estão
custodiados
(a)

restrições impostas ao exercício de direitos políticos e econômicos

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia possui sede no Brasil e seus valores mobiliários
encontram-se custodiados no país.
(b)

restrições à circulação e transferência dos valores mobiliários

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia possui sede no Brasil e seus valores mobiliários
encontram-se custodiados no país.
(c)
hipóteses de cancelamento de registro, bem como os direitos dos titulares de valores
mobiliários nessa situação
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia possui sede no Brasil e seus valores mobiliários
encontram-se custodiados no país.
(d)
hipóteses em que os titulares de valores mobiliários terão direito de preferência na
subscrição de ações, valores mobiliários lastreados em ações ou valores mobiliários
conversíveis em ações, bem como das respectivas condições para o exercício desses
direitos, ou das hipóteses em que esse direito não é garantido, caso aplicável
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia possui sede no Brasil e seus valores mobiliários
encontram-se custodiados no país.
(e)

outras questões do interesse dos investidores

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia possui sede no Brasil e seus valores mobiliários
encontram-se custodiados no país.
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'HVFULomRGDSROtWLFDGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRV
D

SROtWLFDIRUPDOL]DGDGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRV

$&RPSDQKLDSRVVXLXPD3ROtWLFDGH*HVWmRGH5LVFRV ³3ROtWLFDGH*HVWmRGH5LVFRV´ DSURYDGD
SHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDHPGHDJRVWRGHRQGHHVWmRGHILQLGDVDV
GLUHWUL]HV JHUDLV SDUD R JHUHQFLDPHQWR GH ULVFRV QRWDGDPHQWH FRQFHLWRV EiVLFRV HWDSDV GR
SURFHVVRGHULVFRV framework SDSpLVHUHVSRQVDELOLGDGHVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR&RPLWr
GH$XGLWRULD&RPLWrGH5LVFRVTXDQGRLQVWDODGR'LUHWRULDHGRVGRQRVGRVULVFRVGD&RPSDQKLDH
GDVHPSUHVDVSHUWHQFHQWHVDRJUXSRWLSRORJLDSDGUmRGLFLRQiULRHPDSDGHULVFRV
$ 3ROtWLFD GH *HVWmR GH 5LVFRV GD &RPSDQKLD IRL HODERUDGD FRP EDVH HP UHFRPHQGDo}HV
PHWRGROyJLFDV GH UHIHUrQFLD VHQGR HODV R 0RGHOR &262 (50 &RPLWr GDV 2UJDQL]Do}HV
3DWURFLQDGRUDV (QWHUSULVH 5LVN 0DQDJHPHQW  &yGLJR %UDVLOHLUR GH *RYHUQDQoD &RUSRUDWLYD H D
1RUPD$%171%5,62 *HVWmRGH5LVFRV²3ULQFtSLRVH'LUHWUL]HV 
E

REMHWLYRVHHVWUDWpJLDVGDSROtWLFDGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRV

6mRREMHWLYRVGD3ROtWLFDGH*HVWmRGH5LVFRVGD&RPSDQKLDHVXDVVXEVLGLiULDV
•

*HUHQFLDUDVLQFHUWH]DVLQHUHQWHVDRDOFDQFHGRVREMHWLYRVHVWUDWpJLFRV

•

2WLPL]DUDVGHFLV}HVEDVHDGDVQRVULVFRVHSURYHUPHOKRULDVGHDORFDomRGHFDSLWDO

•

$OLQKDURVOLPLWHVSDUDDFHLWDomRGHULVFRSHODRUJDQL]DomRjVHVWUDWpJLDVDGRWDGDV

•

%XVFDURSRUWXQLGDGHVYLVDQGRjREWHQomRGHYDQWDJHPFRPSHWLWLYDHDXPHQWRGRYDORUSDUD
RVLQYHVWLGRUHVHGHPDLVSDUWHVLQWHUHVVDGDV

•

3HUPLWLUDFRQIRUPLGDGHGD&RPSDQKLDHVXDVVXEVLGLiULDVjVOHLVQRUPDVHUHJXODPHQWRV
HPDQDGRVSRUyUJmRVOHJLVODGRUHVUHJXODGRUHVHILVFDOL]DGRUHV

•

(QYROYHU VHXV FRODERUDGRUHV FRQVFLHQWL]DQGRRV VREUH RV ULVFRV LQHUHQWHV DR QHJyFLR H
VREUHVXDVUHVSRQVDELOLGDGHVQRPRQLWRUDPHQWRHFRQWUROHSHULyGLFRVGHVWHVULVFRV

•

'LVVHPLQDU H IRUWDOHFHU D FXOWXUD GH JHUHQFLDPHQWR GH ULVFRV QD &RPSDQKLD H VXDV
VXEVLGLiULDV

•

•

6XEVWLWXLU D JHVWmR GH ULVFRV LQGLYLGXDOL]DGD GD &RPSDQKLD H VXDV VXEVLGLiULDV SRU XPD
JHVWmRLQWHJUDGDGHULVFRVGHWRGDDFRPSDQKLD2REMHWLYRGHVWDDWXDomRFRQMXQWDpSHUPLWLU
TXHKDMDRPHOKRUHQWHQGLPHQWRGDVFRUUHODo}HVHQWUHULVFRVGHPRGRDIDFLOLWDUDDSOLFDomR
GHSODQRVGHDomRTXHYHQKDPDFRQWULEXLUSDUDDUHGXomRGDPDWHULDOL]DomRGHHYHQWRVTXH
LPSDFWHPRDWHQGLPHQWRDRVREMHWLYRVHVWUDWpJLFRVGDRUJDQL]DomRH
$WHQGHUjVERDVSUiWLFDVGHJRYHUQDQoDFRUSRUDWLYDDGRWDGDVSHORPHUFDGR
L

ULVFRVSDUDRVTXDLVVHEXVFDSURWHomR

1RVVDPDWUL]GHULVFRVpGLYLGLGDHPFDWHJRULDV
•

5LVFR GH &RQIRUPLGDGH 6mR RV ULVFRV GH VDQo}HV OHJDLV RX UHJXODWyULDV GH SHUGD
ILQDQFHLUD RX GH UHSXWDomR TXH D FRPSDQKLD SRGH VRIUHU FRPR UHVXOWDGR GD IDOKD QR
FXPSULPHQWRGDDSOLFDomRGHOHLVDFRUGRVUHJXODPHQWRVFyGLJRGHpWLFDHFRQGXWDHGDV
SROtWLFDV H SURFHGLPHQWRV LQWHUQRV ,QFOXHP RV ULVFRV GH IUDXGHV HP GHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDVHGHGHVYLRVGHDWLYRVFRUUXSomRHFULPHVFLEHUQpWLFRV
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•

5LVFR(VWUDWpJLFR5LVFRVTXHSRVVDPLPSDFWDUQRDOFDQFHGHREMHWLYRVHVWUDWpJLFRVHD
H[HFXomRGDHVWUDWpJLDSODQHMDGD

•

5LVFR2SHUDFLRQDO5LVFRVTXHSRVVDPLPSDFWDUQRDOFDQFHGRVREMHWLYRVUHODFLRQDGRVj
RSHUDomRGRQHJyFLRH

•

5LVFR)LQDQFHLUR5LVFRVDVVRFLDGRVDILQDQoDVHPSDUWLFXODUHPWUDQVDo}HVILQDQFHLUDV
HP TXH Ki ULVFR GH LQDGLPSOrQFLD H TXHGD TXH LQGLFD R SRWHQFLDO GH SHUGD ILQDQFHLUD H
LQFHUWH]DVREUHXPQHJyFLR
LL 

LQVWUXPHQWRVXWLOL]DGRVSDUDSURWHomR

$3ROtWLFDGH*HVWmRGH5LVFRVHVWDEHOHFHSULQFtSLRVIXQGDPHQWDLVSDUDLPSODQWDomRGDFXOWXUDGH
JHVWmRGHULVFRVGHQWURGD&RPSDQKLD6mRHOHV
•

'HILQLomRGHXPDOLQJXDJHPFRPXP

•

8WLOL]DomRGHSDGU}HVHPHWRGRORJLDV

•

(VWDEHOHFLPHQWRGHSDSpLVHUHVSRQVDELOLGDGHV

•

(QYROYLPHQWR GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR H GR &RQVHOKR )LVFDO TXDQGR LQVWDODGR QD
JHVWmRGHULVFRV

•

,QIUDHVWUXWXUDSDUDJHVWmRGHULVFRVH

•

$QiOLVHSHULyGLFDHLQGHSHQGHQWH

$SyVDLGHQWLILFDomRGRVULVFRVHDFODVVLILFDomRQDVFDWHJRULDVGHVFULWDVQRLWHP E  L DFLPDD
&RPSDQKLD UHDOL]D D DYDOLDomR H SULRUL]DomR GRV ULVFRV (VWD HWDSD WHP FRPR REMHWLYR DYDOLDU D
DVVHUWLYLGDGH GDV DQiOLVHV H D HIHWLYLGDGH GDV SRVVtYHLV Do}HV SUHYHQWLYDV H UHDWLYDV D VHUHP
WRPDGDV
1HVWDHWDSDRVULVFRVVmRDYDOLDGRVSHOD&RPSDQKLDGHDFRUGRFRPDVXDSUREDELOLGDGHHLPSDFWR
GH PDWHULDOL]DomR YXOQHUDELOLGDGH YHORFLGDGH GR LPSDFWR DVVHUWLYLGDGH H HIHWLYLGDGH GDV Do}HV
SUHYHQWLYDVHUHDWLYDVVHQGRHQTXDGUDGRVHPXPDPDWUL]GHULVFRV$SyVDLGHQWLILFDomRHDYDOLDomR
GRV ULVFRV D &RPSDQKLD LQLFLD R SURFHVVR SDUD GHILQLU DV RSo}HV HVWUDWpJLFDV H WUDWDWLYDV
QHFHVViULDVSDUDHQGHUHoDURVULVFRV
2VUHVSRQViYHLVSHODGHILQLomRGRVSODQRVGHDomRVmRRVGLUHWRUHVGDVGLIHUHQWHViUHDVFRPR
DVVHVVRUDPHQWRGDiUHDGH*HVWmR&RUSRUDWLYDGH5LVFRV7ULPHVWUDOPHQWHD'LUHWRULD(VWDWXWiULD
DYDOLDUi D DVVHUWLYLGDGH GRV SODQRV GH DomR GHILQLGRV H SUD]RV 2 &RPLWr GH 5LVFRV TXDQGR
LQVWDODGRDFRPSDQKDUiRUHVXOWDGRGRIROORZXSHID]TXHVWLRQDPHQWRVjiUHDGH5LVFRVTXDQGR
QHFHVViULR'XUDQWHHVVHSURFHVVRD&RPSDQKLDSRVVXLDVVHJXLQWHVSRVVLELOLGDGHVGHUHVSRVWD
SDUDFDGDULVFR
•

$FHLWDU$DOWDDGPLQLVWUDomRFRQFRUGDHPHQIUHQWDURULVFRVHHTXDQGRHOHVHPDWHULDOL]DU
8P SODQR GH VROXomR RX FRQWLQJrQFLD SRGH VHU GHVHQYROYLGR SDUD HVVD HYHQWXDOLGDGH
(VWUDWpJLDXWLOL]DGDTXDQGRQmRpSRVVtYHORXSUiWLFRUHVSRQGHUDRULVFRRXXPDUHVSRVWD
QmRVHMXVWLILFDSHODLPSRUWkQFLDGRULVFR

•

&RPSDUWLOKDU&RUUHVSRQGHDDORFDUGHPDQHLUDPDLVDVVHUWLYDDUHVSRQVDELOLGDGHGRULVFR
LGHQWLILFDGRHQWUHDViUHDVRUJDQL]DFLRQDLVGD&RPSDQKLD

•

7UDQVIHULU7UDQVIHULUDUHVSRQVDELOLGDGHSDUDWHUFHLURV SRUH[HPSORQRULVFRGHLQFrQGLR
RQGHRFXVWRGRVLQLVWURSRGHULDVHUWUDQVIHULGRSDUDVHJXUDGRUDV 
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•

5HMHLWDU(VWiUHODFLRQDGDDXPDDomRTXHHOLPLQDWRWDOPHQWHDIRQWHGHXPULVFRHVSHFtILFR

•

0LWLJDU$PLWLJDomRGRVULVFRVUHGX]DSUREDELOLGDGHHRXRLPSDFWRGHXPHYHQWRGHULVFR
DGYHUVRSDUDXPOLPLWHDFHLWiYHOSHOD&RPSDQKLD

6RPHQWHD'LUHWRULD(VWDWXWiULDHPFRQMXQWRFRPR&RPLWrGH5LVFRVTXDQGRLQVWDODGRSRGHUi
GHOLEHUDUVREUHDDFHLWDomRGHXPULVFR2&RPLWrGH5LVFRVTXDQGRLQVWDODGRVHUiSUHVLGLGRSRU
XPPHPEURLQGHSHQGHQWHGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHFDEHUiDHVWHUHSRUWDUDR&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomRTXDQGRQHFHVViULR
$ViUHDVGH1HJyFLRVmRUHVSRQViYHLVSRUFRORFDUHPSUiWLFDRVSODQRVGHDomRHODERUDGRVSHORV
GLUHWRUHV $V iUHDV GH 1HJyFLR WDPEpP VmR UHVSRQViYHLV SHOD JHVWmR FRQWtQXD GRV ULVFRV H
H[SORUDomRGHRSRUWXQLGDGHVGHDSULPRUDPHQWRGHFRQWUROHVLQWHUQRVSURSDJDQGRXPDFXOWXUDGH
GHVHQYROYLPHQWRGRVSURFHVVRVVLVWHPDVHFRQWUROHVGH7,QRVXSRUWHDRDWLQJLPHQWRGDVPHWDVH
REMHWLYRVHVWUDWpJLFRVGD&RPSDQKLD
3RUVXDYH]D*HUrQFLDGH5LVFRVWHPDUHVSRQVDELOLGDGHGHDYHULJXDUPHQVDOPHQWHDLPSODQWDomR
H PDQXWHQomR GRV SODQRV GH DomR DVVRFLDGRV DRV ULVFRV DVVLP FRPR DX[LOLDU QD GHILQLomR H
DFRPSDQKDPHQWRGHLQGLFDGRUHVGHULVFRV TXDQGRLPSOHPHQWDGRV SDUDRQHJyFLRGD&RPSDQKLD
LLL 

HVWUXWXUDRUJDQL]DFLRQDOGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRV

$HVWUXWXUDRUJDQL]DFLRQDOGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVGD&RPSDQKLDpPXOWLGLVFLSOLQDUHFRQWDFRP
DSDUWLFLSDomRGHPHPEURVHVWDWXWiULRV&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRH'LUHWRULD(VWDWXWiULDHQmR
HVWDWXWiULRV&RPLWrGH5LVFRVTXDQGRLQVWDODGR*HUrQFLDGH5LVFRV$XGLWRULD,QWHUQD&RPSOLDQFH
HiUHDVGH1HJyFLR3HULRGLFDPHQWHDViUHDVGH1HJyFLRGD&RPSDQKLDFRQIRUPHRFDVRGHYHP
FRPXQLFDURVVWDWXVGDVVXDVDo}HVSUHYHQWLYDVHUHDWLYDVDRUHVSRQViYHOSHORVSODQRVGHDomR2V
UHVSRQViYHLVGHYHPHQFDPLQKDUPHQVDOPHQWHVWDWXVGRVSODQRVSDUDD*HUrQFLDGH5LVFRVVDOYR
GHPDQGDHVSHFLDO H[HPSORRULXQGDVGR&RPLWrGH5LVFRTXDQGRLQVWDODGR3UHVLGrQFLD&RQVHOKR
GH$GPLQLVWUDomR*HUrQFLDGH5LVFRV $SyVDFRQVROLGDomRGRVVWDWXVD*HUrQFLDGH5LVFRVGHYH
HQFDPLQKDUWULPHVWUDOPHQWHDVLQIRUPDo}HVDR&RPLWrGH5LVFRVTXDQGRLQVWDODGR
$ 3ROtWLFD GH *HVWmR GH 5LVFRV GHILQH H FRPXQLFD RV SDSpLV H UHVSRQVDELOLGDGH GRV SULQFLSDLV
DJHQWHVHQYROYLGRVQRSURFHVVRGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVFRUSRUDWLYRVEXVFDQGRVHDFRQVWUXomR
HLPSODQWDomRGHXPPRGHORTXHFDSWXUHDVH[SHULrQFLDVSHUFHSo}HVHRVPHOKRUHVFRQMXQWRVGH
LQIRUPDo}HVGLVSRQtYHLVSDUDDWRPDGDGHGHFLVmR
$ 'LUHWRULD GD &RPSDQKLD R &RPLWr GH $XGLWRULD R &RPLWr GH 5LVFRV TXDQGR LQVWDODGR H R
&RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD GHYHP FRPSUHHQGHU DV SUiWLFDV SHUPLWLQGR R
FXPSULPHQWR DGHTXDGR GH VXDV UHVSRQVDELOLGDGHV QR SURFHVVR IRUWDOHFHQGR RV QtYHLV GH
JRYHUQDQoDFRUSRUDWLYD
$&RPSDQKLDUHVVDOWDTXHDWXDOPHQWHR&RPLWrGH5LVFRVQmRHVWiLQVWDODGR
F
DGHTXDomR GD HVWUXWXUD RSHUDFLRQDO H FRQWUROHV LQWHUQRV SDUD YHULILFDomR GD
HIHWLYLGDGHGDSROtWLFDDGRWDGD
&RPRSDUWHIXQGDPHQWDOGRSURFHVVRGHFULDomRGHFXOWXUDGHJHVWmRGHULVFRVGD&RPSDQKLDKiD
GHILQLomR GD XPD 3ROtWLFD GH *HVWmR GH 5LVFRV TXH GHYHUi FRQWDU FRP RV LQVWUXPHQWRV H
PHWRGRORJLDV DGHTXDGDV $ LPSOHPHQWDomR GHVVD 3ROtWLFD GH *HVWmR GH 5LVFRV TXH HVWi HP
DQGDPHQWRSUHYrDIRUPDomRGHFRPLWrVDGHILQLomRGHXPPDSDGHULVFRVDSDUWLUGDUHDOL]DomR
GHXPD$YDOLDomR*HUDOGH5LVFRV $*5 DOpPGDHODERUDomRGHXPSODQRDQXDOGH$XGLWRULD,QWHUQD
HDHIHWLYDomRGDIXQomRGHXPDDXGLWRULDLQWHUQDTXHH[HFXWDUiRSODQRSULRUL]DGRFRQIRUPHJUDX
GHULVFRVWHVWDQGRHDYDOLDQGRDHVWUXWXUDGHFRQWUROHVLQWHUQRVGD&RPSDQKLD
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$&RPSDQKLDDFUHGLWDTXHTXDQGRGDFRPSOHWDLPSOHPHQWDomRGHVXD3ROtWLFDGH*HVWmRGH5LVFRV
FRPR&RPLWrGH5LVFRVGHYLGDPHQWHLQVWDODGRSDVVDUiDGHWHUHVWUXWXUDRSHUDFLRQDOGHFRQWUROHV
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'HVFULomRGDSROtWLFDGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVGHPHUFDGR
D

SROtWLFDIRUPDOL]DGDGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVGHPHUFDGR

2V ULVFRV GH PHUFDGR SDUD RV TXDLV EXVFDPRV SURWHomR VmR JHUHQFLDGRV SRU XPD HVWUXWXUD
FRPSRVWDSHOD'LUHWRULD)LQDQFHLUDSHOD3UHVLGrQFLDSHOR&RPLWrGH$XGLWRULD&RPLWrGH5LVFRV
TXDQGRLQVWDODGRHSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRDGHSHQGHUGDJUDQGH]DGRULVFRPDSHDGRH
GRV HQTXDGUDPHQWRV GDV VROXo}HV SDUD PLWLJDomR GRV ULVFRV (QWUHWDQWR QmR Ki XPD SROtWLFD
HVSHFtILFDTXHWUDWDGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVGHPHUFDGRIRUPDOL]DGDVHQGRTXHDVSUiWLFDVTXH
DGRWDPRV VmR HQWHQGLGDV FRPR VXILFLHQWHV SDUD JHUHQFLDPHQWR GH QRVVRV ULVFRV GH PHUFDGR
$GLFLRQDOPHQWHDSOLFDVHDRJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVGHPHUFDGRD3ROtWLFDGH*HUHQFLDPHQWRGH
5LVFRVPHQFLRQDGDQDVHomRDFLPDQRTXHFRXEHU
E

REMHWLYRVHHVWUDWpJLDVGDSROtWLFDGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVGHPHUFDGR

1mR DSOLFiYHO XPD YH] TXH D QmR SRVVXL SROtWLFD IRUPDOL]DGD GH JHUHQFLDPHQWR GH ULVFRV GH
PHUFDGR&RQVLGHUDo}HVDGLFLRQDLVUHODFLRQDGDVDHVVHLWHPFRQVWDPGRLWHPGHVWH)RUPXOiULR
GH5HIHUrQFLD
L

RVULVFRVGHPHUFDGRSDUDRVTXDLVVHEXVFDSURWHomR

1mR DSOLFiYHO XPD YH] TXH D QmR SRVVXL SROtWLFD IRUPDOL]DGD GH JHUHQFLDPHQWR GH ULVFRV GH
PHUFDGR&RQVLGHUDo}HVDGLFLRQDLVUHODFLRQDGDVDHVVHLWHPFRQVWDPGRLWHPGHVWH)RUPXOiULR
GH5HIHUrQFLD
LL 

DHVWUDWpJLDGHSURWHomRSDWULPRQLDO hedge 

1mRDSOLFiYHOXPDYH]TXHD&RPSDQKLDQmRDGRWDHVWUDWpJLDHVSHFtILFDGHSURWHomRSDWULPRQLDO
hedge 
LLL 

RVLQVWUXPHQWRVXWLOL]DGRVSDUDSURWHomRSDWULPRQLDO hedge 

1mR DSOLFiYHO XPD YH] TXH D &RPSDQKLD QmR ID] XVR GH RSHUDo}HV HQYROYHQGR LQVWUXPHQWRV
ILQDQFHLURVGHULYDWLYRV
LY 

RVSDUkPHWURVXWLOL]DGRVSDUDRJHUHQFLDPHQWRGHVVHVULVFRV

$&RPSDQKLDHVWiH[SRVWDDGHWHUPLQDGRVULVFRVGHPHUFDGRUHVXOWDQWHVGRFXUVRQRUPDOGHVHXV
QHJyFLRV LQFOXLQGR YDULDo}HV QDV WD[DV GH MXURV $ 3ROtWLFD GH *HVWmR GH 5LVFRV GD &RPSDQKLD
LGHQWLILFDRVULVFRVHHQGHUHoDDJHVWmRDGHTXDGDSDUDFDGDXPGHOHV$IXQomRGH$XGLWRULD,QWHUQD
UHYLVDDHVWUXWXUDGHFRQWUROHVLQWHUQRVTXHYLVDPPLWLJDURVULVFRVDTXHRQHJyFLRHVWiYXOQHUiYHO
5LVFR GH WD[DV GH FkPELR 'HFRUUH GD SRVVLELOLGDGH GH RVFLODo}HV GDV WD[DV GH FkPELR GDV
PRHGDVHVWUDQJHLUDVXWLOL]DGDVSHOD&RPSDQKLDSDUDDDTXLVLomRGHHTXLSDPHQWRVLQVXPRVHD
FRQWUDWDomRGHLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURV
7D[DV GH MXURV 2 HQGLYLGDPHQWR p DFRPSDQKDGR SHULRGLFDPHQWH DWUDYpV GD $QiOLVH GH
6HQVLELOLGDGH &RP D $QiOLVH GH 6HQVLELOLGDGH D &RPSDQKLD VLPXOD RV SRVVtYHLV FHQiULRV GH
H[SRVLomRGRVLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURV HPSUpVWLPRVILQDQFLDPHQWRVHGHErQWXUHV DYHULJXDQGRR
LPSDFWR QDV GHVSHVDV ILQDQFHLUDV H FDSDFLGDGH GH SDJDPHQWR $ &RPSDQKLD H PRQLWRUD
SHUPDQHQWHPHQWH RV QtYHLV GH HQGLYLGDPHQWR GH DFRUGR FRP RV SDGU}HV GH PHUFDGR H R
FXPSULPHQWR GH tQGLFHV covenants  SUHYLVWRV HP FRQWUDWRV GH HPSUpVWLPRV ILQDQFLDPHQWR H
GHErQWXUHVtQGLFHVTXHGHYHPVHUPDQWLGRVGXUDQWHWRGDDYLJrQFLDGRVUHVSHFWLYRVFRQWUDWRV$OpP
GLVVRD&RPSDQKLDSRVVXLVHXVSUySULRVtQGLFHVDLQGDPDLVULJRURVRVTXHRVH[LJLGRVQRVFRQWUDWRV
ILQDQFHLURV
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Y
VH R HPLVVRU RSHUD LQVWUXPHQWRV ILQDQFHLURV FRP REMHWLYRV GLYHUVRV GH
SURWHomRSDWULPRQLDO hedge HTXDLVVmRHVVHVREMHWLYRV
$&RPSDQKLDQmRID]XVRGHRSHUDo}HVHQYROYHQGRLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURVGHULYDWLYRVXPDYH]
TXHQDDYDOLDomRGHVHXVDGPLQLVWUDGRUHVD&RPSDQKLDQmRHVWiH[SRVWDDULVFRVTXHMXVWLILFDULDP
RSHUDo}HVGHWDOQDWXUH]D
YL 

DHVWUXWXUDRUJDQL]DFLRQDOGHFRQWUROHGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVGHPHUFDGR

$HVWUXWXUDGHJHVWmRGHULVFRVGD&RPSDQKLDFRQWHPSODXPD3ROtWLFDGH*HVWmRGH5LVFRVTXH
GHILQHRDUFDERXoRQHFHVViULDSDUDLGHQWLILFDUHJHULURVULVFRVGHQHJyFLR+iFRPLWrVHVSHFtILFRV
WDLVFRPRR&RPLWrGH5LVFRVTXDQGRLQVWDODGR&RPLWrGH$XGLWRULDHDLPSOHPHQWDomRGHIXQomR
GH$XGLWRULD,QWHUQDFRPREMHWLYRGHUHYLVDUDHVWUXWXUDGHFRQWUROHVLQWHUQRVTXHYLVDPPLWLJDUR
LPSDFWRGRVULVFRV
$ 3ROtWLFD GH *HVWmR GH 5LVFRV GHILQH H FRPXQLFD RV SDSpLV H UHVSRQVDELOLGDGH GRV SULQFLSDLV
DJHQWHVHQYROYLGRVQRSURFHVVRGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVFRUSRUDWLYRVEXVFDQGRVHDFRQVWUXomR
HLPSODQWDomRGHXPPRGHORTXHFDSWXUHDVH[SHULrQFLDVSHUFHSo}HVHRVPHOKRUHVFRQMXQWRVGH
LQIRUPDo}HVGLVSRQtYHLVSDUDDWRPDGDGHGHFLVmR
$ 'LUHWRULD R &RPLWr GH $XGLWRULD R &RPLWr GH 5LVFR TXDQGR LQVWDODGR H R &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDGHYHPFRPSUHHQGHUDVSUiWLFDVSHUPLWLQGRRFXPSULPHQWRDGHTXDGR
GHVXDVUHVSRQVDELOLGDGHVQRSURFHVVRIRUWDOHFHQGRRVQtYHLVGHJRYHUQDQoDFRUSRUDWLYD
F
DGHTXDomR GD HVWUXWXUD RSHUDFLRQDO H FRQWUROHV LQWHUQRV SDUD YHULILFDomR GD
HIHWLYLGDGHGDSROtWLFDDGRWDGD
$HVWUXWXUDGH*HVWmRGH5LVFRVGD&RPSDQKLDFRQWHPSODXPD3ROtWLFDGH*HVWmRGH5LVFRVTXH
GHILQHRDUFDERXoRQHFHVViULDSDUDLGHQWLILFDUHJHULURVULVFRVGHQHJyFLR+iFRPLWrVHVSHFtILFRV
WDLVFRPRR&RPLWrGH5LVFRVTXDQGRLQVWDODGR&RPLWrGH$XGLWRULDHDLPSOHPHQWDomRGHIXQomR
GH$XGLWRULD,QWHUQDFRPREMHWLYRGHUHYLVDUDHVWUXWXUDGHFRQWUROHVLQWHUQRVTXHYLVDPPLWLJDUR
LPSDFWRGRVULVFRV
$&RPSDQKLDHQWHQGHTXHVXDHVWUXWXUDRSHUDFLRQDOGHFRQWUROHLQWHUQRpDGHTXDGDVXSRUWDGDSRU
WUDEDOKRV GH DXGLWRULDV LQWHUQDV UHDOL]DGRV SHULRGLFDPHQWH DWHVWDQGR QtYHO GH FRQIRUPLGDGH DRV
FRQWUROHVLQWHUQRVDREHQFKPDUNLQJGRPHUFDGRGHWHOHFRP
2 &RPLWr GH $XGLWRULD H R &RPLWr GH 5LVFRV TXDQGR LQVWDODGR QR H[HUFtFLR GH VHX SDSHO GH
DVVHVVRUDPHQWRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRDYDOLDRVWUDEDOKRVHUHVXOWDGRVGHJHVWmRGHULVFRV
ID]HQGRUHFRPHQGDo}HVSDUDDHYROXomRGDVSUiWLFDVGHJHVWmRGHULVFRVHVHXVUHVXOWDGRV
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'HVFULomRFRQWUROHVLQWHUQRV
D
JUDXGHHILFLrQFLDGHWDLVFRQWUROHVLQGLFDQGRHYHQWXDLVLPSHUIHLo}HVHSURYLGrQFLDV
DGRWDGDVSDUDFRUULJLODV
2V'LUHWRUHVGD&RPSDQKLDDFUHGLWDPQDHILFLrQFLDGRVSURFHGLPHQWRVHFRQWUROHVLQWHUQRVDGRWDGRV
SDUDDVVHJXUDUDTXDOLGDGHSUHFLVmRHFRQILDELOLGDGHGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGD&RPSDQKLD
3RU HVVD UD]mR DV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV GD &RPSDQKLD FRQIRUPH UHDSUHVHQWDGDV
FRPSUHHQGHP DGHTXDGDPHQWH R UHVXOWDGR GH VXDV RSHUDo}HV H VXD VLWXDomR SDWULPRQLDO H
ILQDQFHLUD QDV UHVSHFWLYDV GDWDV $LQGD RV 'LUHWRUHV QmR LGHQWLILFDUDP TXDLVTXHU WLSRV GH
LPSHUIHLo}HVTXHSRVVDPFRPSURPHWHUDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGD&RPSDQKLD
$&RPSDQKLDWHPDLQWHQomRGHHVWDEHOHFHUXPD3ROtWLFDGH&RQWUROHV,QWHUQRVFXMRREMHWLYRVHUiR
GHHVWDEHOHFHUDVGLUHWUL]HVGHDYDOLDomRGHFRQWUROHVLQWHUQRVFRQVLGHUDQGRRVSULQFLSDLVSURFHVVRV
GHQHJyFLRGD&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVGLUHWDVHLQGLUHWDVFRPHQIRTXHQDGLYXOJDomRGH
UHODWyULRV ILQDQFHLURV H HILFLrQFLD GDV RSHUDo}HV 7DLV GLUHWUL]HV VHUmR FRPSOHPHQWDGDV TXDQGR
DSOLFiYHOSRUQRUPDVHSURFHGLPHQWRVHVSHFtILFRVGHQHJyFLRGLYXOJDGRVHGLVSRQtYHLVSDUDWRGDD
&RPSDQKLD
$DGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDVHUiUHVSRQViYHOSRUGHILQLUPDQWHUHJDUDQWLURDSHUIHLoRDPHQWR
GRV FRQWUROHV LQWHUQRV UHODFLRQDGRV jV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV FRQVROLGDGDV 7DLV FRQWUROHV
HVWDUmRDPSDUDGRVSRUcomplianceLQWHUQRVFRPRSROtWLFDVHSURFHGLPHQWRVSDUDDVVHJXUDUTXHDV
GHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVUHIOLWDPDVRSHUDo}HVUHDOL]DGDVSHOD&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDV
$OpPGLVVRRVGLUHWRUHVDILUPDPTXHD&RPSDQKLDHVWiUHIRUoDQGRHVWUXWXUDGHJRYHUQDQoDSDUD
PHOKRU JHUHQFLDPHQWR GH ULVFRV H SDUD R PRQLWRUDPHQWR FRQWtQXR GRV FRQWUROHV LQWHUQRV 2V
GLUHWRUHVHVFODUHFHPTXHHVVDHVWUXWXUDVHUiFRPSRVWDSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR&RPLWrGH
$XGLWRULD&RPLWrGH5LVFRVTXDQGRLQVWDODGR'LUHWRULD$XGLWRULD,QWHUQDH&RQWUROHV,QWHUQRV
2GHSDUWDPHQWRGHDXGLWRULDLQWHUQDGD&RPSDQKLDSHULRGLFDPHQWHDYDOLDUiRVFRQWUROHVLQWHUQRV
SDUDRVSULQFLSDLVFLFORVFRQIRUPHPDWUL]GHFRQWUROHVLQWHUQRVGRVSURFHVVRVUHOHYDQWHVSDUDDV
GHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLGHQWLILFDQGRRSRUWXQLGDGHVHVXJHULQGRPHOKRULDVSDUDRVPHFDQLVPRV
GHFRQWUROHH[LVWHQWHV
E

HVWUXWXUDVRUJDQL]DFLRQDLVHQYROYLGDV

$HVWUXWXUDGH*HVWmRGH5LVFRVGD&RPSDQKLDFRPSUHHQGHUiXPD3ROtWLFDGH*HVWmRGH5LVFRV
TXHGHILQLUiRDUFDERXoRQHFHVViULRSDUDLGHQWLILFDUHJHULURVULVFRVGHQHJyFLR+DYHUiFRPLWrV
HVSHFtILFRVWDLVFRPRR&RPLWrGH$XGLWRULDHDLPSOHPHQWDomRGHIXQomRGH$XGLWRULD,QWHUQDFRP
REMHWLYRGHUHYLVDUDHVWUXWXUDGHFRQWUROHVLQWHUQRVTXHYLVDPPLWLJDURLPSDFWRGRVULVFRV
&RPLWr GH $XGLWRULD VXSHUYLVLRQD D IRUPD QD TXDO D 'LUHWRULD PRQLWRUD D DGHUrQFLD GRV
SURFHGLPHQWRV jV SROtWLFDV GH FRQWUROHV LQWHUQRV &RPSHWH DR &RPLWr GH $XGLWRULD GHQWUH RXWUDV
DWULEXLo}HV
•

RSLQDUQDFRQWUDWDomRHGHVWLWXLomRGRVVHUYLoRVGHDXGLWRULDLQGHSHQGHQWH

•

DYDOLDU DV LQIRUPDo}HV WULPHVWUDLV GHPRQVWUDo}HV LQWHUPHGLiULDV H GHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDV

•

DFRPSDQKDUDVDWLYLGDGHVGDDXGLWRULDLQWHUQDHGDiUHDGHFRQWUROHVLQWHUQRVGDFRPSDQKLD

•

DYDOLDUHPRQLWRUDUDVH[SRVLo}HVGHULVFRGDFRPSDQKLD
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•

•

DYDOLDUPRQLWRUDUHUHFRPHQGDUjDGPLQLVWUDomRDFRUUHomRRXDSULPRUDPHQWRGDVSROtWLFDV
LQWHUQDVGDFRPSDQKLDLQFOXLQGRDSROtWLFDGHWUDQVDo}HVHQWUHSDUWHVUHODFLRQDGDVH
SRVVXLU PHLRV SDUD UHFHSomR H WUDWDPHQWR GH LQIRUPDo}HV DFHUFD GR GHVFXPSULPHQWR GH
GLVSRVLWLYRVOHJDLVHQRUPDWLYRVDSOLFiYHLVjFRPSDQKLDDOpPGHUHJXODPHQWRVHFyGLJRV
LQWHUQRVLQFOXVLYHFRPSUHYLVmRGHSURFHGLPHQWRVHVSHFtILFRVSDUDSURWHomRGRSUHVWDGRUH
GDFRQILGHQFLDOLGDGHGDLQIRUPDomR

'LUHWRU3UHVLGHQWHUHVSRQViYHOSRUJDUDQWLURQtYHODGHTXDGRGRDPELHQWHGHFRQWUROHVLQWHUQRVH
LPSOHPHQWDUDVDo}HVUHFRPHQGDGDVSHORFRPLWrGHDXGLWRULDHJHVWmRGHULVFRV
'LUHWRU )LQDQFHLUR H GH 5HODo}HV FRP ,QYHVWLGRUHV UHVSRQViYHO SRU GLUHFLRQDU DV Do}HV GD
*HUrQFLDGH5LVFRVH&RQWUROHV,QWHUQRVHDOLQKDUH[SHFWDWLYDVFRPDVGHPDLVGLUHWRULDV
*HUHQWH GH *HVWmR GH 5LVFRV H &RQWUROHV ,QWHUQRV UHVSRQViYHO SRU DX[LOLDU RV JHVWRUHV GRV
SURFHVVRVQDDYDOLDomRGRVULVFRVHLPSOHPHQWDomRGRVFRQWUROHVLQWHUQRVHUHSRUWDULQIRUPDo}HV
GRVWDWXVGRVFRQWUROHVHDVDo}HVHPGHVHQYROYLPHQWR$OpPGR*HUHQWHGH&RQWUROHV,QWHUQRVD
&RPSDQKLDSRVVXLHPVXDHVWUXWXUDGHJHVWmRGHTXHDX[LOLDPQDDYDOLDomRGRVULVFRVHFRQWUROHV
LQWHUQRVEHPFRPRQDLPSOHPHQWDomRGDVPHOKRULDV
$XGLWRULD,QWHUQDUHVSRQViYHOSRUDIHULUDTXDOLGDGHHHIHWLYLGDGHGRVSURFHVVRVGHJHUHQFLDPHQWR
GH ULVFRV FRQWUROH H JRYHUQDQoD 6XDV DWULEXLo}HV IRUDP DSURYDGDV SHOR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRFRQIRUPH5HJLPHQWR,QWHUQRGD$XGLWRULD,QWHUQD2SODQRHRRUoDPHQWRDQXDOGD
iUHDVmRDSURYDGRVSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRSRUPHLRGR&RPLWrGH$XGLWRULDTXHWDPEpP
DFRPSDQKDHPRQLWRUDRVUHVXOWDGRVGDVDXGLWRULDVDVVLPFRPRRVSODQRVGHDomRSURSRVWRVSHOD
DGPLQLVWUDomR
F
IRUPD GH VXSHUYLVmR GD HILFLrQFLD GRV FRQWUROHV LQWHUQDV SHOD DGPLQLVWUDomR GD
&RPSDQKLDLQGLFDQGRRFDUJRGDVSHVVRDVUHVSRQViYHLVSHORUHIHULGRDFRPSDQKDPHQWR
$*HUrQFLDGH5LVFRVH&RQWUROHV,QWHUQRVDX[LOLDUiRVJHVWRUHVGDViUHDVGHQHJyFLRVHRSHUDo}HV
QDDYDOLDomRGRVFRQWUROHVGRVVHXVSURFHVVRVFRPDDSOLFDomRGHPHWRGRORJLDGHPDSHDPHQWRGH
SURFHVVRVHDYDOLDomRGHULVFRVYLVDQGRDLPSOHPHQWDomRGRVFRQWUROHVDSOLFiYHLVjPLWLJDomRGRV
ULVFRV
$ $XGLWRULD ,QWHUQD GHVHQYROYHUi DYDOLDo}HV FRPSOHPHQWDUHV GH ULVFRV H UHDOL]DP WHVWHV QRV
FRQWUROHVFRQVLGHUDGRVFKDYHVSDUDRVSURFHVVRV2VUHVXOWDGRVGRVWHVWHVGHFRQWUROHVLQWHUQRV
TXHLQGLFDPRQtYHOGHHILFiFLDGRDPELHQWHGHFRQWUROHVVHUmRUHSRUWDGRVSHODDXGLWRULDLQWHUQDj
DGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDHDR&RPLWrGH$XGLWRULD
$ *HUrQFLD GH 5LVFRV H &RQWUROHV ,QWHUQRV DFRPSDQKDUi RV WUDEDOKRV GRV DXGLWRUHV LQWHUQRV H
H[WHUQRVFRPRREMHWLYRGHDYDOLDUHGLVFXWLUDVIUDJLOLGDGHVLGHQWLILFDGDVEHPFRPRDVSRVVtYHLV
Do}HVGHUHPHGLDomRHPHOKRULDVQDHILFiFLDGRDPELHQWHGHFRQWUROHVLQWHUQRVGD&RPSDQKLD$V
IUDJLOLGDGHVLGHQWLILFDGDVQRDPELHQWHGRVFRQWUROHVLQWHUQRVVHUmRUHSRUWDGDVjDGPLQLVWUDomRGD
&RPSDQKLDHDR&RPLWrGH$XGLWRULD
3DUD WRGDV DV IUDJLOLGDGHV LGHQWLILFDGDV RV JHVWRUHV GRV SURFHVVRViUHDV GHILQLUmR RV SODQRV GH
DomRPLWLJDWyULRVGRVULVFRVHUHIRUoRGRVFRQWUROHV$SyVDHODERUDomRGHVWHVSODQRVD*HUrQFLD
GH 5LVFRV H &RQWUROHV ,QWHUQRV PRQLWRUDUi R VWDWXV GD LPSOHPHQWDomR GRV PHVPRV UHSRUWDQGR
SHULRGLFDPHQWHRVVWDWXVjDGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDHDR&RPLWrGH$XGLWRULD
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G
GHILFLrQFLDV H UHFRPHQGDo}HV VREUH RV FRQWUROHV LQWHUQRV SUHVHQWH QR UHODWyULR GR
DXGLWRULQGHSHQGHQWH
2V DXGLWRUHV LQGHSHQGHQWHV GD &RPSDQKLD HPLWLUDP HP  GH MXQKR GH  R ³5HODWyULR GH
UHFRPHQGDo}HV GRV DXGLWRUHV LQGHSHQGHQWHV VREUH RV FRQWUROHV LQWHUQRV GD 7ULSOH 3OD\ %UDVLO
3DUWLFLSDo}HV6$´TXHFRQWpPXPGHVFULWLYRVREUHGHILFLrQFLDVLGHQWLILFDGDVDRORQJRGRSURFHVVR
GHDXGLWRULDGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGD&RPSDQKLDTXHWHPSRUREMHWLYRFRQWULEXLUSDUDR
DSHUIHLoRDPHQWR GRV FRQWUROHV LQWHUQRV H SURFHGLPHQWRV FRQWiEHLV GD &RPSDQKLD H VXDV
FRQWURODGDV
'HQWUH DV GHILFLrQFLDV LGHQWLILFDGDV QR UHIHULGR UHODWyULR DV VHJXLQWHV IRUDP FRQVLGHUDGDV
VLJQLILFDWLYDVHGLUHFLRQDGDVDR&RPLWrGH$XGLWRULDGD&RPSDQKLD
•

Mapeamento de segregação de funções nos sistemas de informação'HDFRUGRFRP
RVDXGLWRUHVLQGHSHQGHQWHVQmRIRLLGHQWLILFDGRXPFRQWUROHIRUPDOGHDQiOLVHGHVHJUHJDomR
GHIXQo}HVQRVVLVWHPDVGHLQIRUPDomRGD&RPSDQKLDDVVLPFRPRXPDPDWUL]GHULVFRVH
SHUILV

•

Ausência de procedimentos formais de gerenciamento de mudanças nos sistemas de
informação'HDFRUGRFRPRVDXGLWRUHVLQGHSHQGHQWHVGD&RPSDQKLDD&RPSDQKLDQmR
DGRWD SURFHGLPHQWRV IRUPDLV GH JHUHQFLDPHQWR GH PXGDQoDV DSOLFDGDV QRV VLVWHPDV GH
LQIRUPDomRFRQVLGHUDQGRRVFRQWUROHVGHDSURYDomRKRPRORJDomRVHJUHJDomROyJLFDHQWUH
GHVHQYROYHGRUHVHURWDVGHWUDQVSRUWHHQWUHDPELHQWHV

•

Ausência de procedimento formal para concessão de acesso lógico'HDFRUGRFRPRV
DXGLWRUHVLQGHSHQGHQWHVGD&RPSDQKLDXWLOL]DDIHUUDPHQWD³6SLFH:RUNV´SDUDRFRQWUROH
GHFKDPDGRVPDVTXHFRQWXGRQmRpREULJDWyULRRUHJLVWURSDUDDH[HFXomRGRSURFHVVR
2 VHWRU GH WHFQRORJLD GD &RPSDQKLD QmR GLVS}H GH SROtWLFD RX GRFXPHQWR IRUPDO SDUD R
SURFHGLPHQWRGHFRQFHVVmRGHDFHVVR

•

•

Ausência de política formal para revogação de acesso lógico 'H DFRUGR FRP RV
DXGLWRUHV LQGHSHQGHQWHV GD &RPSDQKLD R VHWRU GH WHFQRORJLD QmR GLVS}H GH SROtWLFD RX
GRFXPHQWRIRUPDOSDUDRSURFHGLPHQWRGHUHYRJDomRGHDFHVVRVHQGRTXHRKLVWyULFRGH
UHYRJDomRGHDFHVVRpFRQWURODGRSRUHPDLO
Revisão de acesso lógico'HDFRUGRFRPRVDXGLWRUHVLQGHSHQGHQWHVGD&RPSDQKLDDSyV
TXHVWLRQDPHQWRV DR VHWRU GH WHFQRORJLD GD &RPSDQKLD TXDQGR DRV SURFHGLPHQWRV GH
UHYLVmRSHULyGLFDGHDFHVVRQRDPELHQWHGHUHGHEDQFRGHGDGRVHVLVWHPDVFRUSRUDWLYRV
IRLLGHQWLILFDGDDXVrQFLDGHUHWHQomRGHHYLGrQFLDVTXHVXSRUWHPRSURFHVVRGHUHYLVmRGH
DFHVVRQmRVHQGRSRVVtYHOFRUURERUDUTXDQGRjVXDHIHWLYLGDGH

H
FRPHQWiULRV GRV GLUHWRUHV VREUH DV GHILFLrQFLDV DSRQWDGDV QR UHODWyULR
FLUFXQVWDQFLDGRSUHSDUDGRSHORDXGLWRULQGHSHQGHQWHHVREUHDVPHGLGDVFRUUHWLYDVDGRWDGDV
$ &RPSDQKLD FRQFRUGD FRP DV GHILFLrQFLDV VLJQLILFDWLYDV LGHQWLILFDGDV SHORV DXGLWRUHV
LQGHSHQGHQWHVHSRVVXLRVVHJXLQWHVFRPHQWiULRVVREUHFDGDXPDGDVUHFRPHQGDo}HVIHLWDV
•

Mapeamento de segregação de funções nos sistemas de informação&RQIRUPHGHVFULWRQR
LWHP  H QHVWH LWHP  D &RPSDQKLD HVWi HP SURFHVVR GH LPSOHPHQWDomR GH
SURFHGLPHQWRV SDUD R JHUHQFLDPHQWR GH ULVFRV IRUPDOL]DGRV SHOD 3ROtWLFD GH *HVWmR GH
5LVFRVTXHLQFOXLRHVWDEHOHFLPHQWRGHXPDPDWUL]GHULVFRVLQFOXVLYHUHODFLRQDGRVDULVFRV
QRVVLVWHPDVGHLQIRUPDomRGD&RPSDQKLD
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•

Ausência de procedimentos formais de gerenciamento de mudanças nos sistemas de
informação / Ausência de procedimento formal para concessão de acesso lógico / Ausência
de SROtWLFD formal para revogação de acesso lógico / Revisão de acesso lógico$&RPSDQKLD
HVFODUHFH TXH DOpP GRV SURFHGLPHQWRV HP LPSOHPHQWDomR SUHYLVWRV GD 3ROtWLFD GH
*HUHQFLDPHQWR GH 5LVFRV H[LVWHP RXWURV SURFHGLPHQWRV H FRQWUROHV GH JHUHQFLDPHQWR H
PDQXWHQomR SURJUDPDGD H HPHUJHQFLDLV QD LQIUDHVWUXWXUD GH 7, VHQGR TXH WDLV
SURFHGLPHQWRV FRP UHODomR D VLVWHPDV GH LQIRUPDomR DLQGD HVWmR VHQGR HODERUDGRV $
&RPSDQKLD QR HQWDQWR Mi SRVVXL HP XVR QRV VLVWHPDV SULQFLSDLV DPELHQWHV WRWDOPHQWH
VHSDUDGRVHKHUPpWLFRVSDUDWHVWHVGHQRYDVYHUV}HV

&DEHREVHUYDUDLQGDTXHD&RPSDQKLDUHFHQWHPHQWHGHVHQYROYHXQRYD3ROtWLFDGH6HJXUDQoDGD
,QIRUPDomRTXHDWXDOPHQWHVHHQFRQWUDHPIDVHGHLPSODQWDomRGDVPHGLGDVPDSHDGDVFRPD
ILQDOLGDGHGHDSULPRUDUHFRQIHULUPDLRUVHJXUDQoDHUREXVWH]DRVVHXVVLVWHPDV
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0HFDQLVPRVHSURFHGLPHQWRVLQWHUQRVGHLQWHJULGDGH
D
UHJUDV SROtWLFDV SURFHGLPHQWRV RX SUiWLFDV YROWDGDV SDUD D SUHYHQomR GHWHFomR H
UHPHGLDomRGHIUDXGHVHLOtFLWRVSUDWLFDGRVFRQWUDDDGPLQLVWUDomRS~EOLFD
$&RPSDQKLDGLVS}HGHXP&yGLJRGH&RQGXWDeWLFDFRPRULHQWDo}HVVREUHRVSULQFtSLRVHPHOKRUHV
SUiWLFDVSDUDHYLWDUGHWHFWDUHWUDWDUTXDLVTXHUGHVYLRVTXHSRVVDPRFRUUHU$&RPSDQKLDDSUHVHQWD
DVHJXLQWHHVWUXWXUDGHSUHYHQomR
x

&yGLJR GH &RQGXWD 'RFXPHQWR LQFOXL DV DGHTXDo}HV QHFHVViULDV HP IXQomR GD /HL
$QWLFRUUXSomRHRXWUDVLGHQWLILFDGDVSHOR&RPLWrGHeWLFD

x

&RPXQLFDomR 'LYXOJDomR SRU PHLR GRV FDQDLV LQWHUQRV GDV GLUHWUL]HV GR FyGLJR GH
FRQGXWDSROtWLFDVFRUSRUDWLYDVHPHQVDJHQVGDOLGHUDQoD

x

&DSDFLWDomR7UHLQDPHQWRVSUHVHQFLDLVVREUHRFyGLJRGHFRQGXWDHSROtWLFDV

x

3ROtWLFDV &RQWHPSOD D SROtWLFD GH UHODFLRQDPHQWR FRP yUJmRV S~EOLFRV TXH FRQVROLGD H
GHWDOKDDVUHJUDVTXHGHYHPVHUVHJXLGDVSHORVDVVRFLDGRVGD&RPSDQKLDHSRUWHUFHLURV
TXHUHSUHVHQWHPRXDWXHPHPQRPHGD&RPSDQKLDQRUHODFLRQDPHQWRFRPyUJmRVS~EOLFRV
H SDUWLFLSDomR HP OLFLWDo}HV EHP FRPR D SROtWLFD GH FRQIOLWR GH LQWHUHVVHV FRP UHJUDV H
RULHQWDo}HVSDUDJDUDQWLUTXHRVLQWHUHVVHVSHVVRDLVGRVDVVRFLDGRVVHMDPVHSDUDGRVGRV
QHJyFLRVGD&RPSDQKLD

$&RPSDQKLDVXEPHWHVHHPVXDVRSHUDo}HVDWUrVyUJmRVUHJXODGRUHV$QDWHO $JrQFLD1DFLRQDO
GH7HOHFRPXQLFDo}HV 0LQLVWpULRGDV&RPXQLFDo}HVH$QFLQH $JrQFLD1DFLRQDOGR&LQHPD 2V
yUJmRVUHJXODGRUHVWrPSRUREMHWLYRFRQWURODUDTXDOLGDGHHHVWDEHOHFHUUHJUDVSDUDRVHWRUDOpPGH
FRQFHGHUSHUPLVV}HVHDXWRUL]Do}HVSDUDDSUHVWDomRGRVHUYLoRFRQVWLWXLQGRRVSULQFLSDLVyUJmRV
S~EOLFRVFRPRVTXDLVDHPSUHVDSRVVXLUHODFLRQDPHQWR1RUHODFLRQDPHQWRLQVWLWXFLRQDODHPSUHVD
DLQGD VH UHODFLRQD SULQFLSDOPHQWH FRP DV VHJXLQWHV LQVWLWXLo}HV 3UHIHLWXUDV 3ROtFLD )HGHUDO
7(/&203 $VVRFLDomR%UDVLOHLUDGH3UHVWDGRUDVGH6HUYLoRVGH7HOHFRPXQLFDo}HV&RPSHWLWLYDV 
$%5 $VVRFLDomR %UDVLOHLUD GH 5HFXUVRV HP 7HOHFRPXQLFDo}HV  0LQLVWpULR GD )D]HQGD $1$
$JrQFLD1DFLRQDOGHÈJXDV 3ROtFLD0LOLWDUGH0LQDV*HUDLV,166 ,QVWLWXWR1DFLRQDOGR6HJXUR
6RFLDO  H &)& &RQVHOKR )HGHUDO GH &RQWDELOLGDGH  2 UHODFLRQDPHQWR LQVWLWXFLRQDO FRP yUJmRV
S~EOLFRV p FHQWUDOL]DGR QD iUHD LQVWLWXFLRQDO FRRUGHQDGD SHOR 'LUHWRU GH 1HJyFLRV 9DUHMR  H
UHJXODWyULR FRRUGHQDGDSHOR'LUHWRUGH(VWUDWpJLDH5HJXODWyULR 4XDOTXHUDomRGHUHODFLRQDPHQWR
FRPyUJmRVS~EOLFRVpGLUHFLRQDGDSDUDHVWDViUHDV2UHODFLRQDPHQWRLQVWLWXFLRQDODWXDGHIRUPD
SUHYHQWLYD QD FRPXQLFDomR GDV Do}HV GD HPSUHVD SDUD D VRFLHGDGH SRU PHLR GH LQVWLWXLo}HV
UHSUHVHQWDWLYDV WDLV FRPR 352&21 3URJUDPD (VWDGXDO GH 3URWHomR H 'HIHVD GR &RQVXPLGRU 
&kPDUDGRV9HUHDGRUHV3UHIHLWXUDVHQWUHRXWURV2VFRODERUDGRUHVQmRVmRDXWRUL]DGRVDUHDOL]DU
TXDOTXHUSDJDPHQWRRXFRQFHGHUEHQHItFLRVSDUDIDFLOLWDURUHODFLRQDPHQWRFRPyUJmRVS~EOLFRV
$ &RPSDQKLD H VHXV IRUQHFHGRUHV WDPEpP SRVVXHP UHODFLRQDPHQWR FRP R VHWRU S~EOLFR SDUD
REWHQomRGHOLFHQoDVTXHLQIOXHQFLDPQDRSHUDomRGHWHOHFRPXQLFDo}HVHFRQVWUXomRGHUHGHV ILEUD
H GXWR  WDLV FRPR OLFHQoDV SDUD GLUHLWR GH SDVVDJHP XVR GH VROR XVR GH DQWHQD HQWUH RXWURV
(VVHVUHODFLRQDPHQWRVRFRUUHPSULQFLSDOPHQWHFRPDVSUHIHLWXUDVFRPDVFRPSDQKLDVGHHQHUJLDV
GRV HVWDGRV H '1,7 'HSDUWDPHQWR 1DFLRQDO GH ,QIUDHVWUXWXUD H 7UDQVSRUWHV  )XQFLRQiULRV H
IRUQHFHGRUHV QmR VmR DXWRUL]DGRV D SDJDU TXDOTXHU WD[D QmR UHJXODPHQWDU SDUD REWHQomR GH
OLFHQoDV
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L
SULQFLSDLV PHFDQLVPRV H SURFHGLPHQWRV GH LQWHJULGDGH DGRWDGRV H VXD
DGHTXDomRDRSHUILOHULVFRVLGHQWLILFDGRVSHORHPLVVRU
$ 3ROtWLFD GH *HVWmR GH 5LVFRV GHILQH H FRPXQLFD RV SDSpLV H UHVSRQVDELOLGDGH GRV SULQFLSDLV
DJHQWHVHQYROYLGRVQRSURFHVVRGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVFRUSRUDWLYRVEXVFDQGRVHDFRQVWUXomR
HLPSODQWDomRGHXPPRGHORTXHFDSWXUHDVH[SHULrQFLDVSHUFHSo}HVHRVPHOKRUHVFRQMXQWRVGH
LQIRUPDo}HVGLVSRQtYHLVSDUDDWRPDGDGHGHFLVmR
2 SURFHGLPHQWR GH JHUHQFLDPHQWR GRV ULVFRV VHJXH XP SDGUmR OyJLFR SRU PHLR GD FDSWXUD GRV
ULVFRVTXHVmRDVVRFLDGRVDRSODQHMDPHQWRHVWUDWpJLFRDYDOLDQGRVHXVLPSDFWRVHSUREDELOLGDGHV
FULWLFLGDGHV  LGHQWLILFDQGR DV Do}HV PLWLJDWyULDV H[LVWHQWHV GHILQLQGR UHVSRVWDV SDUD RV ULVFRV
HVWDEHOHFHQGRSODQRVGHDomRHFRQWLQJrQFLDPRQLWRUDQGRRVHUHSRUWDQGRRVWHPSHVWLYDPHQWHDR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR&RPLWrVH'LUHWRULD
&RPLVVRRVPHFDQLVPRVGHLGHQWLILFDomRDYDOLDomRHPHQVXUDomRWUDWDPHQWRHPRQLWRUDPHQWR
GRVHYHQWRVFDSD]HVGHFDXVDULPSDFWRVQHJDWLYRVDRVUHVXOWDGRVRXjFRQWLQXLGDGHGDVDWLYLGDGHV
GDHPSUHVDJDUDQWHPDHIHWLYLGDGHHFRHUrQFLDGDSROtWLFDGHJHVWmRGHULVFRV
$'LUHWRULDR&RPLWrGH$XGLWRULDR&RPLWrGH5LVFRVTXDQGRLQVWDODGRD*HVWmR&RUSRUDWLYDGH
*5&HR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDGHYHPFRPSUHHQGHUDVSUiWLFDVSHUPLWLQGRR
FXPSULPHQWR DGHTXDGR GH VXDV UHVSRQVDELOLGDGHV QR SURFHVVR IRUWDOHFHQGR RV QtYHLV GH
*RYHUQDQoD&RUSRUDWLYD
LL 
DHVWUXWXUDRUJDQL]DFLRQDOHQYROYLGDQRPRQLWRUDPHQWRGRIXQFLRQDPHQWRHGD
HILFLrQFLDGRVPHFDQLVPRVHSURFHGLPHQWRVLQWHUQRVGHLQWHJULGDGH
$ HVWUXWXUD GH *HVWmR GH 5LVFRV GD HPSUHVD FRQWHPSOD XPD 3ROtWLFD GH *HVWmR GH 5LVFRV TXH
GHILQH R DUFDERXoR QHFHVViULD SDUD LGHQWLILFDU H JHULU RV ULVFRV GH QHJyFLR TXH HQYROYH R
PRQLWRUDPHQWR GR IXQFLRQDPHQWR H GD HILFLrQFLD GRV PHFDQLVPRV H SURFHGLPHQWRV LQWHUQRV +i
FRPLWrV HVSHFtILFRV WDLV FRPR R &RPLWr GH 5LVFRV TXDQGR LQVWDODGR &RPLWr GH $XGLWRULD H D
LPSOHPHQWDomR GH IXQomR GH $XGLWRULD ,QWHUQD FRP REMHWLYR GH UHYLVDU D HVWUXWXUD GH FRQWUROHV
LQWHUQRVTXHYLVDPPLWLJDURLPSDFWRGRVULVFRV
LQWHUQRVTXHYLVDPPLWLJDU
$&RPSDQKLDpHVWUXWXUDGDFRPEDVHHPSLODUHVpWLFRVGHLQWHJULGDGHHHPFRQVRQkQFLDFRPVHX
&yGLJR GH eWLFD H &RQGXWD TXH WUD] GLUHWUL]HV GH FRPSRUWDPHQWR GH FRODERUDGRUHV FOLHQWHV
IRUQHFHGRUHVHQWUHRXWUDVSHVVRDVVXMHLWDVFRQIRUPHRVXELWHPLPHGLDWDPHQWHDEDL[R
'H IRUPD FRPSOHPHQWDU D &RPSDQKLD FULRX XP 3URJUDPD GH ,QWHJULGDGH j OX] GD /HL Q
HGR'HFUHWR5HJXODPHQWDUQTXHFRQVROLGDRFRQMXQWRGHPHFDQLVPRV
SURFHGLPHQWRV H SURWRFRORV LQWHUQRV GH LQWHJULGDGH DXGLWRULD H LQFHQWLYR j GHQ~QFLD TXH VmR
DSOLFDGRVSDUDSUHYHQLUGHWHFWDUFRUULJLUDWRVLOtFLWRVHFRPEDWHUDFRUUXSomR2REMHWLYRSULPRUGLDO
GR 3URJUDPD GH ,QWHJULGDGH GH SUHYHQLU GHWHFWDU H FRUULJLU DWRV LOtFLWRV FRQVLGHUD FRPR DWRUHV R
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR'LUHWRUHV(PSUHJDGRV&RODERUDGRUHV)RUQHFHGRUHVH7HUFHLUL]DGRV
GDVHPSUHVDVTXHID]HPSDUWHGRJUXSRGD&RPSDQKLD(VVDDEUDQJrQFLDYLVDDJDUDQWLUDDSOLFDomR
HIHWLYDGRVFyGLJRVGHFRQGXWDHpWLFDGDVSROtWLFDVGDVQRUPDVGRVSURFHGLPHQWRVGDVDWLYLGDGHV
HGRVSURWRFRORVGHLQWHJULGDGH
LLL 

FyGLJRGHpWLFDRXGHFRQGXWD

$ &RPSDQKLD SRVVXL &yGLJR GH eWLFD H &RQGXWD DPSOR TXH VH DSOLFD D FRODERUDGRUHV FOLHQWHV
IRUQHFHGRUHVDFLRQLVWDVHGHPDLVSDUWHVLQWHUHVVDGDVDSURYDGRHPGHDJRVWRGHSHORD
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDDPSODPHQWHGLYXOJDGRHPOLVWDVGHGLVWULEXLomRFDUWLOKDV
GHLQWHJUDomRHQRVLWHGD&RPSDQKLD
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$OpP GLVVR GH IRUPD D JDUDQWLU D HILFLrQFLD GR PRGHOR pWLFR DGRWDGR D &RPSDQKLD UHDOL]D
WUHLQDPHQWRVSHULyGLFRVDQXDLVjVSHVVRDVVXMHLWDVDRUHIHULGRFyGLJRDOpPGHGLYXOJDUDPSODPHQWH
DV GLUHWUL]HV pWLFDV D VHUHP VHJXLGDV QmR DSHQDV jV SHVVRDV VXMHLWDV DR UHIHULGR FyGLJR PDV
WDPEpPGHIRUPDS~EOLFDSRUPHLRGRVLWHGD&RPSDQKLD
2GHVFXPSULPHQWRGRFyGLJRGHFRQGXWDDFDUUHWDVDQo}HVSUHYLVWDVQRSUySULRFyGLJRTXHSRGHP
YDULDU GHVGH XPD DGYHUWrQFLD DWp R GHVOLJDPHQWR GD SHVVRD VXMHLWD DR FyGLJR D GHSHQGHU GD
JUDYLGDGHGDVLWXDomR
E

FDQDOGHGHQ~QFLD

$&RPSDQKLDFRQWUDWRXXPFDQDOGHGHQ~QFLDVLQGHSHQGHQWHHUHDOL]DGLYXOJDomRGRPHVPRQRV
TXDGURVGHDYLVRVLQWHUQRVSRUPHLRGHHPDLOVFRUSRUDWLYRVLQWHUQRVHQDVUHYLVWDVFRUSRUDWLYDV
PHQVDLV2&DQDOGHeWLFDSRGHVHUDFHVVDGRSRUPHLRGRGHVHJXQGDDVH[WDIHLUD
GDVDVRXDTXDOTXHUGLDHKRUiULRDWUDYpVGRVDWHQGLPHQWRVGLVSRQLELOL]DGRVSRUHPDLO
QRVVHJXLQWHVHQGHUHoRVHOHWU{QLFRV
x

GHQXQFLDDVVHGLRPRUDO#PXOWLSOD\WHOHFRPEU

x

GHQXQFLDDVVHGLRPRUDO#WHFQHWFRPEU

x

GHQXQFLDDVVHGLRPRUDO#FDERFRPEU

x

GHQXQFLDDVVHGLRPRUDO#FRQH[DRFRPEU

2FDQDOGHGHQ~QFLDGD&RPSDQKLDJDUDQWHDFRQILGHQFLDOLGDGHHDQmRUHWDOLDomRGRGHQXQFLDQWH
'HDFRUGRFRPDSROtWLFDGRFDQDOGHpWLFDDVGHQ~QFLDVUHFHELGDVVmRUHFHSFLRQDGDVSHOR&RQVHOKR
GH$GPLQLVWUDomRTXHDVHQFDPLQKDj*HUrQFLDGH7DOHQWRV+XPDQRVSDUDDSXUDomRHHODERUDomR
GHUHODWyULRFRQFOXVLYR
F
SURFHGLPHQWRV HP SURFHVVRV GH IXVmR DTXLVLomR H UHHVWUXWXUDo}HV VRFLHWiULDV
YLVDQGRjLGHQWLILFDomRGHYXOQHUDELOLGDGHVHGHULVFRGHSUiWLFDVLUUHJXODUHV
2EVHUYDPRV WRGRV RV SURFHGLPHQWRV H GLVSRVLWLYRV SUHYLVWRV QD OHJLVODomR H UHJXODPHQWDomR
VRFLHWiULD DSOLFiYHO TXDQGR GD UHDOL]DomR GH SURFHVVRV GH IXVmR DTXLVLomR H UHHVWUXWXUDomR
VRFLHWiULD QRV HQYROYHQGR $GLFLRQDOPHQWH DGRWDPRV FRPR SUiWLFD D FRQWUDWDomR GH DVVHVVRUHV
OHJDLVH[WHUQRVSDUDQRVDX[LOLDUQRSURFHVVRHUHDOL]DUDDXGLWRULDOHJDOTXHLQFOXLiUHDVFRPRDV
GHGLUHLWRFLYLOFRQWUDWXDOUHJXODWyULDcomplianceWUDEDOKLVWDWULEXWiULDGHQWUHRXWUDVQRVFDVRVHP
TXHDRSHUDomRVRFLHWiULDHQYROYHVRFLHGDGHQmRLQWHJUDQWHGRJUXSRDTXHSHUWHQFHPRV
G
UD]}HVSHODVTXDLVRHPLVVRUQmRDGRWRXUHJUDVSROtWLFDVSURFHGLPHQWRVRXSUiWLFDV
SDUD SUHYHQomR GHWHFomR H UHPHGLDomR GH IUDXGHV H LOtFLWRV SUDWLFDGRV FRQWUD D
DGPLQLVWUDomRS~EOLFD
1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHFRQIRUPHDFLPDGHVFULWRD&RPSDQKLDDGRWDUHJUDVSROtWLFDV
SURFHGLPHQWRVRXSUiWLFDVSDUDSUHYHQomRGHWHFomRHUHPHGLDomRGHIUDXGHVHLOtFLWRVSUDWLFDGRV
FRQWUDDDGPLQLVWUDomRS~EOLFD
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5.5 - Alterações significativas

5.5 - Alterações significativas
Não houve nenhuma alteração significativa nos riscos aos quais a Companhia está exposta, nem
alterações no gerenciamento de seus riscos.
Não há, atualmente, expectativas com relação à redução ou ao aumento relevante na exposição aos
principais riscos descritos nos itens 4.1 e 4.2 deste Formulário de Referência.
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5.6 - Outras inf. relev. - Gerenciamento de riscos e controles internos

5.6 - Outras informações relevantes
Não há outras informações que a Companhia julgue relevantes em relação a este item 5.
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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

08/09/2015

Forma de Constituição do Emissor

Sociedade por ações

País de Constituição

Brasil

Prazo de Duração

Prazo de Duração Indeterminado

Data de Registro CVM

Registro Sendo Requerido
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6.3 - Breve Histórico

%UHYHKLVWyULFR
$&RPSDQKLDIRLFRQVWLWXtGDFRPRREMHWLYRGHHVWDEHOHFHUXPDSODWDIRUPDFRQVROLGDGRUDQRVHWRU
GHLQWHUQHWEDQGDODUJDIL[DGR%UDVLOIRFDQGRSULQFLSDOPHQWHHPPHUFDGRVVHFXQGiULRV
2 SULPHLUR IDWR UHOHYDQWH GD &RPSDQKLD RFRUUHX HP  TXDQGR DGTXLULX XPD SDUWLFLSDomR
PLQRULWiULDQD9LGHRPDU5HGH1RUGHVWH6$ ³0XOWLSOD\´ HP)RUWDOH]D(PPDUoRGRDQRVHJXLQWH
D&RPSDQKLDDGTXLULXD&DER6HUYLoRVGH7HOHFRPXQLFDo}HV/WGD ³&DER7HOHFRP´ ORFDOL]DGDHP
1DWDO H HP MXOKR GH  FRQFOXLX D DTXLVLomR GD SDUFHOD UHPDQHVFHQWH GR FDSLWDO VRFLDO GD
0XOWLSOD\ &RP LVVR IRUDP HVWDEHOHFLGRV RV SULPHLURV clusters GD &RPSDQKLD 513% H &( TXH
VHUYLUDPFRPRHSLFHQWURVGDH[SDQVmRSDUDRVDQRVVHJXLQWHV
(QWUHHD&RPSDQKLDIRFRXQDH[SDQVmRRUJkQLFDQRVFOXVWHUVGH513%H&(HQD
LQWHJUDomR GH WRGD D VXD RSHUDomR 'XUDQWH HVVH SHUtRGR KRXYH D DPSOLDomR GH VXD UHGH FRP
LQIUDHVWUXWXUDIRFDGDHPfiber-to-the-home (“FTTH´ SDUDUHJL}HVDGMDFHQWHVjVFLGDGHVGH1DWDOH
)RUWDOH]D e.g.3DUQDPLULP 
(PFRPRREMHWLYRGHH[SDQGLUVHXVQHJyFLRVD&RPSDQKLDLQYHVWLXQRGHVHQYROYLPHQWRGH
SURMHWRV greenfield HP -RmR 3HVVRD 0DLV XPD YH] D &RPSDQKLD FRPSURYRX VXD FDSDFLGDGH GH
VHOHFLRQDUUHJL}HVFRPHOHYDGDGHPDQGDQmRDWHQGLGDSRUVHUYLoRVGHLQWHUQHWEDQGDODUJDIL[DR
TXHVXVWHQWRXFUHVFLPHQWRHOHYDGRQDFXUYDGHSHQHWUDomRMiQRVSULPHLURVPHVHVGHRSHUDomR
1HVVH VHQWLGR R GHVHQYROYLPHQWR GH SURMHWRV greenfield p XPD GDV SULQFLSDLV DODYDQFDV GH
FUHVFLPHQWR RUJkQLFR GD &RPSDQKLD TXH LQFOXVLYH Mi PDSHRX  QRYDV UHJL}HV TXH HP VXD
WRWDOLGDGHUHSUHVHQWDPXPPHUFDGRHQGHUHoiYHODGLFLRQDOGHPLOK}HVGHDVVLQDQWHV
(YROXomRGD&XUYDGH3HQHWUDomRHP3URMHWRVGreenfield
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1RYDV5HJL}HV0DSHDGDV


$OpP GH LQYHVWLU QR FUHVFLPHQWR RUJkQLFR HP  D &RPSDQKLD DGTXLULX TXDWUR QRYRV targets
7HFQHW 3URYHGRU GH $FHVVR jV 5HGHV GH &RPXQLFDomR /WGD ³7HFQHW´  QD UHJLmR GH )RUWDOH]D
&RQH[mR 6HUYLoRV GH &RPXQLFDomR 0XOWLPLGLD /WGD ³&RQH[mR´  H $OHJUD 7HOHFRPXQLFDo}HV GR
%UDVLO/WGD ³$OHJUD´ QRLQWHULRUGH6mR3DXORH'LUHWD3URFHVVDPHQWRGH'DGRV/WGD ³'LUHWD´ QR
LQWHULRUGH0LQDV*HUDLV&RPLVVRRQ~PHURGHDVVLQDQWHVSDUDVHUYLoRVGHLQWHUQHWGHEDQGDODUJD
IL[DDXPHQWRXHPSDVVDQGRSDUDPLODVVLQDQWHVQRILQDOGRSHUtRGR&RPWDLVDTXLVLo}HV
D &RPSDQKLD HVWDEHOHFHX VXD SUHVHQoD UHJLRQDO QR LQWHULRU GRV (VWDGRV GH 6mR 3DXOR H 0LQDV
*HUDLVHH[SDQGLXVXDSUHVHQoDQRPHUFDGRGD*UDQGH)RUWDOH]DUHLWHUDQGRDVXDHVWUDWpJLDGH
DWXDUHPPHUFDGRVVHFXQGiULRV
(PD&RPSDQKLDQmRUHDOL]RXQHQKXPDDTXLVLomRSRUpPIRFRXQDH[SDQVmRRUJkQLFDHQR
GHVHQYROYLPHQWRHLQWHJUDomRGDVDTXLVLo}HVTXHIRUDPPHQFLRQDGDVDFLPD(PDDWLYLGDGH
GH0 $VIRLUHWRPDGDFRPWUrVQRYDVDTXLVLo}HV$SULPHLUDIRLHPMDQHLURGHFRPDDTXLVLomR
GRVDWLYRVGD$JLO\7HOHFRPXQLFDo}HV/WGD ³$JLO\´ DVHJXQGDHPIHYHUHLURFRPDDTXLVLomRGR
*UXSR0HJD ³0HJD´ HDWHUFHLUDHPDJRVWRGHFRPDDTXLVLomRGD&HQWHU3DUWLFLSDo}HV6$
³2XWFHQWHU´ &RPDDTXLVLomRGD2XWFHQWHUD&RPSDQKLDHVWDEHOHFHXVXDSUHVHQoDQRHVWDGRGD
%DKLD $ &RPSDQKLD SRVVXL XP H[WHQVR SLSHOLQH GH DTXLVLo}HV TXH VHUi DYDOLDGR QRV SUy[LPRV
PHVHVHDQRV
(QWUH  H  D &RPSDQKLD HQWUHJRX D SDUWLU GH LQLFLDWLYDV RUJkQLFDV H LQRUJkQLFDV XP
DXPHQWRGHhomes passedGHSRUDQRVXEVWDQFLDOPHQWHVXSHULRUjPpGLDGHplayersJOREDLV
GH0HVPRFRPRFUHVFLPHQWRDFHOHUDGRQRV~OWLPRVDQRVD&RPSDQKLDFRQWLQXRXIRFDQGRQD



0pGLDGRVplayers JOREDLVLQFOXL&DEOH2QH$OWLFH86$0HJDFDEOH:2:H/LEHUW\$PHULFD
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SUHVWDomR GH VHUYLoRV GH SRQWD H SULQFLSDOPHQWH QD TXDOLGDGH GR DWHQGLPHQWR DR FOLHQWH H
FRQWLQXRXDILJXUDUGHQWUHDVHPSUHVDVPHOKRUUDQTXHDGDVQDVSHVTXLVDVGHVDWLVIDomRUHDOL]DGDV
SHOD$QDWHO
3HVTXLVDGH6DWLVIDomRGD$QDWHOQR$WHQGLPHQWRDR&OLHQWH


(PGHMXQKRGHD&RPSDQKLDH[HUFLDVXDVDWLYLGDGHVHPPDLVGHFLGDGHVHP(VWDGRV
EUDVLOHLURV 5LR *UDQGH GR 1RUWH &HDUi 6mR 3DXOR 0LQDV *HUDLV H 3DUDtED  SRVVXLQGR
DSUR[LPDGDPHQWHPLODVVLQDQWHVVHQGRPLOFOLHQWHVSHVVRDVMXUtGLFDVHPDLVGHPLO
TXLO{PHWURVGHFDERVGHILEUDyWLFD$&RPSDQKLDGHWpPDVOLFHQoDVSDUDRSHUDomRGHEDQGDODUJD
79 SRU DVVLQDWXUD H WHOHIRQLD IL[D QR kPELWR QDFLRQDO JHUDQGR XPD UHFHLWD OtTXLGD GH 5
PLOK}HVQRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKRGH
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6.5 - Informações de Pedido de Falência Fundado em Valor Relevante ou de Recuperação
Judicial ou Extrajudicial
6.5 - Informações de pedido de falência fundado em valor relevante ou de
recuperação judicial ou extrajudicial
Até a data de apresentação deste Formulário de Referência, não houve pedido de falência ou de
recuperação judicial ou extrajudicial da Companhia fundado em valor relevante.
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6.6 - Outras Informações Relevantes

6.6 - Outras informações relevantes
Não há outras informações que a Companhia julgue relevantes em relação a este item 6.
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7.1 - Descrição Das Principais Atividades do Emissor E Suas Controladas

'HVFULomRGDVDWLYLGDGHVSULQFLSDLVGRHPLVVRUHVXDVFRQWURODGDV
9LVmR*HUDO
6RPRVXPSURYHGRUEUDVLOHLURGHVHUYLoRVGHLQWHUQHWGHEDQGDODUJD ³GDGRV´ FRPKLVWyULFRGHDOWR
FUHVFLPHQWRHOtGHUHPmarket shareHPFDGDXPGRVPHUFDGRVGHEDQGDODUJDHPTXHRSHUDPRV
GHDFRUGRFRPGDGRVGD$JrQFLD1DFLRQDOGH7HOHFRPXQLFDo}HV±$QDWHO7HPRVFRPRDOYRRV
PHUFDGRV UHVLGHQFLDLV H %% business-to-business  FRP SUHVHQoD HP  SHTXHQRV H PpGLRV
PXQLFtSLRV HP WUrV JUDQGHV clusters JHRJUiILFRV QRV HVWDGRV GR &HDUi 5LR *UDQGH GR 1RUWH
3DUDtEDH%DKLDQR1RUGHVWHGR%UDVLOHQRLQWHULRUGRVHVWDGRVGH6mR3DXORH0LQDV*HUDLVQR
6XGHVWH 6RPRV XPD SODWDIRUPD SRU PHLR GD TXDO LQYHVWLGRUHV SRGHP SDUWLFLSDU QR JUDQGH
FUHVFHQWHHDOWDPHQWHIUDJPHQWDGRPHUFDGREUDVLOHLURGHEDQGDODUJD
(PGHMXQKRGHSRVVXtDPRVPLOGHDVVLQDQWHVUHVLGHQFLDLVH%%1RV~OWLPRVDQRV
QRVVDEDVHGHDVVLQDQWHVFUHVFHXDXPDWD[DFRPSRVWDGHFUHVFLPHQWRDQXDO &$*5 GHH
QRVVRVhomes passedFUHVFHUDPDXP&$*5GH
$WHQGHPRVQRVVRVFOLHQWHVSRUPHLRGHXPDUHGHLQWHJUDGDTXHDEUDQJHNPTXHFRQVLVWH
SUHGRPLQDQWHPHQWHHPXPDLQIUDHVWUXWXUDGHILEUDFRPSRVWDGH backbonebackhaulHlast mile
FREULQGR  PLO homes passed 1RVVD LQIUDHVWUXWXUD WHFQRORJLFDPHQWH DYDQoDGD RIHUHFH XP
FRQMXQWR FRPSOHWR GH VHUYLoRV GH GDGRV FRPSOHPHQWDGR SRU VHUYLoRV GH YtGHR H WHOHIRQLD IL[D
&RPRUHVXOWDGRGHXPSURJUDPDPXOWLDQXDOGHLQYHVWLPHQWRPDLVGHGHQRVVDUHGHpFRPSRVWD
SRU HVWUXWXUDV fiber-to-the-home ³)77+´  (VVHV LQYHVWLPHQWRV YLVDP D DWLQJLU YHORFLGDGHV GH
LQWHUQHW HOHYDGDV H FRQILiYHLV DOWRV QtYHLV GH FDSDFLGDGH GH UHGH H UHVSRVWDV UiSLGDV QR
HQGHUHoDPHQWR GH SUREOHPDV WpFQLFRV 2V IDWRUHV DFLPD SHUPLWHP QRV GLIHUHQFLDU GD QRVVD
FRQFRUUrQFLDSURPRYHPRFUHVFLPHQWRVXVWHQWiYHODWD[DVHOHYDGDVDORQJRSUD]RHPD[LPL]DPD
FULDomRGHYDORUSDUDQRVVRVDFLRQLVWDV$$1$7(/SUHPLRXD&DER7HOHFRPQRVVDDTXLVLomRLQLFLDO
FRPRWtWXORGH0DLRU6DWLVIDomRGRV&OLHQWHVHPWRGRRSDtVSRUVHLVDQRVFRQVHFXWLYRV$WD[DDWXDO
GHXWLOL]DomRGHQRVVDUHGHGHILEUDpGHDQtYHOGHportsHGHDQtYHOGHWUiIHJRbackplane
QRV SHUPLWLQGR DXPHQWDU QRVVD EDVH GH DVVLQDQWHV QRV PHUFDGRV DWXDLV GH DWXDomR VHP XP
LQYHVWLPHQWRVXEVWDQFLDOHPUHGH3RGHPRVRIHUHFHUYHORFLGDGHVGHGRZQORDGGHDWp*ESVRTXH
QRVGLVWLQJXHVLJQLILFDWLYDPHQWHGHQRVVRVFRQFRUUHQWHVQDPDLRULDGHQRVVRVPHUFDGRV
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2PDSDDEDL[RPRVWUDQRVVDUHGHHSUHVHQoDUHJLRQDOHPMXQKRGH


,QLFLDPRVQRVVDVDWLYLGDGHVHPPDUoRGHFRPRUHVXOWDGRGDDTXLVLomRGD&DER7HOHFRPR
SURYHGRUGHDFHVVRGHEDQGDODUJDQHPDVVLQDQWHVQDFLGDGHGH1DWDOQRHVWDGRGR5LR*UDQGH
GR1RUWHVHJXLGRGDDTXLVLomRHPMXOKRGHGD9LGHRPDUXPDGDVPDLRUHVSURYHGRUDVGH
EDQGDODUJDHP)RUWDOH]DFDSLWDOGRHVWDGRGR&HDUi'HVGHHQWmRHDWpMXQKRGHH[SDQGLPRV
SDUDWUrVQRYRVHVWDGRVHQRYRVPXQLFtSLRVQR%UDVLOSRUPHLRGHFUHVFLPHQWRRUJkQLFREHP
FRPRDWUDYpVGDDTXLVLomRGHHPSUHVDVDVTXDLVDXPHQWDUDPDEDVHHPPLOFOLHQWHVQDGDWD
GHDTXLVLomR RXGRFUHVFLPHQWRGDEDVHGHFOLHQWHVGHVGH $GLFLRQDOPHQWHHPGH
DJRVWR GH  FRQFOXtPRV D DTXLVLomR GD 2XWFHQWHU FRP XPD EDVH GH  DVVLQDQWHV 
H[SDQGLQGRDQRVVDSUHVHQoDQRLQWHULRUGRVHVWDGRVGH6mR3DXORH0LQDV*HUDLVHHVWDEHOHFHQGR
QRVVDSUHVHQoDQRHVWDGRGD%DKLD
1RVVR FUHVFLPHQWR FRQWLQXDUi VHQGR VXSRUWDGR SHOR DXPHQWR GD SHQHWUDomR HP QRVVRVclusters
H[LVWHQWHVSHORFUHVFLPHQWRQRQ~PHURGHclustersHPTXHDWXDPRVHSHORQRVVRSRVLFLRQDPHQWR
HVWUDWpJLFR QRV EHQHILFLDQGR GR FUHVFHQWH FRQVXPR GH GDGRV HP FLGDGHV GH SHTXHQR H PpGLR
SRUWHRQGHKiPHQRVFRQFRUUrQFLD1RVGLIHUHQFLDPRVSRUHQIDWL]DUPRVR³IHHOLQJ´ORFDOEHPFRPR
DTXDOLGDGHQRVVHUYLoRVDRVFOLHQWHV1RVVDHVWUDWpJLDGHFUHVFLPHQWRWHPVLGRLPSXOVLRQDGDWDQWR
SRUH[SDQV}HVGHUHGHHPUHJL}HVRQGHMiDWXDPRVHHPQRYDVUHJL}HVFRPRSRUDTXLVLo}HVGH
QRYDV HPSUHVDV TXH VHUYHP FRPR XP FDWDOLVDGRU SDUD DFHOHUDU QRVVR FUHVFLPHQWR HP QRYDV
UHJL}HV
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1RVVRVSRQWRVIRUWHVHYDQWDJHQVFRPSHWLWLYDV
Tecnologia de banda larga superior com ampla capacidade disponível)L]HPRVLQYHVWLPHQWRV
VLJQLILFDWLYRVHPQRVVDUHGHFRQVLVWHQWHVFRPQRVVDHVWUDWpJLDHPIRUQHFHUGDGRVUHVLGHQFLDLVH
FRUSRUDWLYRV GH DOWD TXDOLGDGH DWHQGHQGR j FUHVFHQWH GHPDQGD GH QRVVRV FOLHQWHV SRU GDGRV H
PDLRUHV YHORFLGDGHV GH EDQGD ODUJD 1RVVD HVWUXWXUD GH EDQGD ODUJD p FRPSRVWD
SUHGRPLQDQWHPHQWHSRUXPDUHGHGH)77+FRPDPSODFDSDFLGDGHGLVSRQtYHO WD[DGHXWLOL]DomRGH
HWD[DGHSHQHWUDomRHP homes passedGHHPMXQKRGH SDUDRFUHVFLPHQWRGH
QRVVDEDVHGHDVVLQDQWHV1RVVDRIHUWDGHEDQGDODUJDSDGUmRSDUDQRYRVFOLHQWHVUHVLGHQFLDLVp
GHXPDYHORFLGDGHGHGRZQORDGGH0ESVTXHHVWiQRWRSRGRSDGUmRGDVRIHUWDVUHVLGHQFLDLV
HPQRVVRVPHUFDGRVGHDWXDomR
1RVVRV FOLHQWHV WrP GHPDQGDGR YHORFLGDGHV GH EDQGD ODUJD FDGD YH] PDLV UiSLGDV VHQGR TXH
DWXDOPHQWHGRVQRVVRVDVVLQDQWHVWHPDFHVRDYHORFLGDGHVGHQRPtQLPR0ESV
WHPDFHVVRDYHORFLGDGHVGHQRPtQLPR0ESVHWHPDFHVVRDYHORFLGDGHVGHQRPtQLPR
 0ESV (P  DSHQDV  GRV QRVVRV DVVLQDQWHV WLQKDP DFHVVR D YHORFLGDGHV DFLPD GH
0ESV
$DOWDTXDOLGDGHGHQRVVDUHGHWDPEpPQRVSHUPLWHDODYDQFDUQRVVDHVWUXWXUDDWXDOGHIRUPDDQRV
H[SDQGLUPRVDRVVHJPHQWRV%%GHIRUPDEHPVXFHGLGD
Plataforma escalável bem posicionada para consolidação de mercado.2PHUFDGREUDVLOHLURGH
EDQGDODUJDpDOWDPHQWHIUDJPHQWDGR FRPPDLVGHPLOK}HVGHDVVLQDQWHVDWHQGLGRVSRUPDLVGH
PLOSHTXHQRVHPpGLRVSURYHGRUHVGHVHUYLoRVGHEDQGDODUJD RTXHQRVIRUQHFHXPJUDQGH
Q~PHUR GH SRWHQFLDLV DOYRV SDUD DTXLVLomR PDLV GH PLO HPSUHVDV  $FUHGLWDPRV TXH WHPRV VLGR
FDSD]HVGHGHVHQYROYHUXPDVyOLGDHIRUWHUHSXWDomRQRPHUFDGRFRPRXPFRPSUDGRUVpULRFRP
XPKLVWyULFRFRPSURYDGRGHsourcingGHSRWHQFLDLVDOYRVQHJRFLDo}HVIHFKDPHQWRVLQWHJUDo}HVH
FUHVFLPHQWRGHDTXLVLo}HV$WXDOPHQWHWHPRVXPSLSHOLQHGHPDLVGHPLODOYRVVHQGRDOYRV
SRWHQFLDLVLGHQWLILFDGRVGRVTXDLVDTXLVLo}HVVHHQFRQWUDPHPIDVHGHDYDOLDomRHDTXLVLo}HV
HQFRQWUDPVHVXEPHWLGDVDH[FOXVLYLGDGHHDXGLWRULD2VUHFXUVRVGDQRVVDRIHUWDS~EOLFDLQLFLDOGH
Do}HV DOLDGD j QRVVD IRUWH JHUDomR GH FDL[D QRV SHUPLWLUmR FRQWLQXDU EHP SRVLFLRQDGRV SDUD
SDUWLFLSDU GD FRQVROLGDomR HVSHUDGD GR PHUFDGR EUDVLOHLUR GH EDQGD ODUJD $OpP GH FRQFOXLU
DTXLVLo}HV WDPEpP IRPRV FDSD]HV GH LQWHJUDU FRP r[LWR DV HPSUHVDV DGTXLULGDV DWLQJLQGR XP
FUHVFLPHQWR GH UHFHLWD H(%,7'$ GDVFRPSDQKLDVDGTXLULGDV &RQVLGHUDQGR WRGDV DV DTXLVLo}HV
FRQFOXtGDVHQWUHHRSULPHLURVHPHVWUHGHHQWUHDGDWDGHDTXLVLomRHDWpMXQKRGH
DXPHQWDPRVHPRQ~PHURGHDVVLQDQWHV
Foco em mercados menos competitivos1RVVDHVWUDWpJLDIRFDGDHPPHUFDGRVGHEDQGDODUJD
GHSHTXHQRHPpGLRSRUWHFRPREMHWLYRGHHVWDEHOHFHUHPDQWHUQRVVDSRVLomRFRPROtGHUHPWDLV
PHUFDGRVWHPVLGRPXLWREHPVXFHGLGDFRQIRUPHHYLGHQFLDGRSHORmarket-shareFUHVFHQWHHGH
OLGHUDQoDQRVPHUFDGRVHPTXHDWXDPRVFRQIRUPHGDGRVGD$QDWHOGLYXOJDGRVHQWUHPDUoRGH
HMXQKRGH2SHUILOGHWDLVPHUFDGRVSDUDRVTXDLVRWLPL]DPRVQRVVDHVWUDWpJLDHQRVVDV
RSHUDo}HV p GLIHUHQWH GDTXHOD HP JUDQGHV FLGDGHV H UHVXOWD HP UHVXOWDGRV RSHUDFLRQDLV PDLV
DWUDHQWHVSDUDQRVVRVQHJyFLRVHDFLRQLVWDVHPUD]mRGRDPELHQWHFRPSHWLWLYRPDLVIDYRUiYHOGR
TXH QRV PDLRUHV PHUFDGRV PHWURSROLWDQRV 2V FRQFRUUHQWHV QHVVHV PHUFDGRV WrP QRUPDOPHQWH
UHDOL]DGR LQYHVWLPHQWRV PHQRUHV HP UHGHV GH ILEUD SHUPLWLQGR TXH QRVVR QHJyFLR VH GLIHUHQFLH
DLQGDPDLVFRPDRIHUWDGHLQWHUQHWGHDOWDTXDOLGDGHDOLDGDDRTXHHQWHQGHPRVVHUXPDWHQGLPHQWR
VXSHULRUDRFOLHQWH



'DGRVUHVXOWDQWHVGHDTXLVLo}HVGHMDQHLURGHDIHYHUHLURGH
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Número 1 em market share de banda larga.7HPRVXPmarket shareGHEDQGDODUJDQ~PHURQRV
PHUFDGRV HP TXH DWXDPRV  QRV PHUFDGRV FRPELQDGRV GR 5LR *UDQGH GR 1RUWH H 3DUDtED
³Cluster513%´ QRPHUFDGRGR&HDUi ³Cluster&(´ HQRVPHUFDGRVFRPELQDGRVGH
6mR3DXORH0LQDV*HUDLV ³Cluster630*´ HPGHMXQKRGH RTXHpXPDLPSRUWDQWH
YDQWDJHPFRPSHWLWLYDFRQWUDSRWHQFLDLVHQRYRVSDUWLFLSDQWHVGRPHUFDGR$FUHGLWDPRVTXHQRVVDV
PDUFDVJR]DPGHVLJQLILFDWLYRUHFRQKHFLPHQWRHPQRVVRVPHUFDGRVGHDWXDomRHHVWmRDVVRFLDGDV
DDOWRVQtYHLVGHVHUYLoRHERDSHUFHSomRORFDO$FRPELQDomRGRVIDWRUHVPHQFLRQDGRVQRQRVVR
HQWHQGLPHQWRQRVSHUPLWHHVWDEHOHFHUHGHIHQGHUXPDSRVLomRIRUWHQDVUHJL}HVHPTXHDWXDPRV
$WpMXQKRGHQRVVRmarket share H[SDQGLXQRCluster513%GHHPIHYHUHLURGH
SDUDQRCluster&(GHHPMXQKRGHSDUDHQRcluster630*GHHP
QRYHPEURGHSDUD
Estrutura de capital equilibrada com foco na criação de valores para nossos acionistas.
(VWDUHPRVHFRQWLQXDUHPRVDHVWDUFRPSURPHWLGRVFRPXPDDERUGDJHPGLVFLSOLQDGDSDUDDYDOLDU
QRVVDDORFDomRGHFDSLWDOHRVUHWRUQRVWDQWRSDUDDTXLVLo}HVFRPRSDUDLQYHVWLPHQWRVRUJkQLFRV
)RFDPRV HP SURGXWRV H FOLHQWHV TXH PD[LPL]DP RV IOX[RV GH FDL[D H IRUQHFHP D PHOKRU
RSRUWXQLGDGH GH FUHVFLPHQWR UHQWiYHO H UHWRUQR VREUH R FDSLWDO HPSUHJDGR $ SROtWLFD GH QRVVD
DGPLQLVWUDomRpGHLQYHVWLUHPiUHDVTXHSRVVXHPSRWHQFLDOGHDWLQJLPHQWRGHXPDWD[DLQWHUQDGH
UHWRUQR 7,5 GHPDLVGH
Base de clientes diversificada com significativo potencial de crescimento. $FUHGLWDPRV TXH
QRVVRVVHUYLoRVGHGDGRVUHVLGHQFLDLVH%%QRVFRORFDPHPXPDSRVLomRSDUDXPFUHVFLPHQWR
DWUDWLYRDWXDOHIXWXUR1RVVDUHFHLWDEUXWDFRPVHUYLoRVGHGDGRVREVHUYRXXPFUHVFLPHQWRGH
HPHPFRPSDUDomRDHGXUDQWHRSHUtRGRGHVHLVPHVHVHQFHUUDGRHPGHMXQKRGH
 QRVVD UHFHLWD EUXWD FRP VHUYLoRV GH GDGRV UHSUHVHQWRX  GD QRVVD UHFHLWD EUXWD WRWDO
1RVVDEDVHGHFOLHQWHV%%DXPHQWRXDXP&$*5GHHQWUHH(VSHUDPRVJHUDU
XP FUHVFLPHQWR FRQWtQXR DSURYHLWDQGR QRVVD LQIUDHVWUXWXUD H[LVWHQWH H DWXDO SHQHWUDomR SDUD
RIHUHFHUVHUYLoRVGHPDLRUYDORUDJUHJDGR FRPR931cloud supportHPDLOVHJXUDQoDHYR]FODVVH
 VROXo}HVFXVWRPL]DGDVHYHORFLGDGHVGHEDQGDODUJDPDLVDOWDVTXDQGRFRPSDUDGDVDRXWURV
SURYHGRUHV HP QRVVRV PHUFDGRV GH DWXDomR $OpP GLVVR DOPHMDPRV H[SDQGLU QRVVD RIHUWD GH
VHUYLoRV GH GDGRV FRUSRUDWLYRV SDUD DWUDLU SHTXHQDV H PpGLDV HPSUHVDV &RP XPD PDUJHP GH
FRQWULEXLomRH[WUHPDPHQWHDOWDRQHJyFLRGHEDQGDODUJD%%DSUHVHQWDDOWRUHWRUQRVREUHRFDSLWDO
LQYHVWLGR
Modelo de negócios resiliente. %XVFDPRV HVWDU EHP SRVLFLRQDGRV SDUD FDSWXUDU WHQGrQFLDV QR
FRPSRUWDPHQWR GRV FOLHQWHV DWUDYpV GR QRVVR PRGHOR GH QHJyFLRV FHQWUDGR HP EDQGD ODUJD D
UHFHLWDEUXWDFRPVHUYLoRVGHGDGRVUHSUHVHQWRXGDQRVVDUHFHLWDEUXWDWRWDOQRSHUtRGRGHVHLV
PHVHV ILQGRHP  GH MXQKR GH  DFLPD GD PpGLD GRVplayers JOREDLV TXH UHJLVWURX  
$SHVDU GD UHFHQWH WXUEXOrQFLD QR PHUFDGR FDXVDGD SHOD SDQGHPLD JOREDO IRPRV FDSD]HV GH
H[SDQGLUQRVVDEDVHGHDVVLQDQWHVGHYLGRjDOWDTXDOLGDGHGHQRVVRDWHQGLPHQWRDRFOLHQWHHGH
QRVVDLQIUDHVWUXWXUD$GHPDQGDSRUVHUYLoRVGHEDQGDODUJDWHPVLGRUHVLOLHQWHGXUDQWHRSHUtRGR
GHLQFHUWH]DVHFRQ{PLFDVVHQGRTXHD&29,'DFHOHURXPXGDQoDVGHFRPSRUWDPHQWRDVTXDLV
VHUmRWUDGX]LGDVQRQRVVRHQWHQGLPHQWRHPXPSDWDPDUPDLVDOWRGHFUHVFLPHQWRVXVWHQWiYHOQD
GHPDQGDSRUVHUYLoRVGHGDGRVWDQWRSRUFRQVXPLGRUHVUHVLGHQFLDLVFRPRSRUHPSUHVDV'XUDQWH
R VHJXQGR WULPHVWUH GH  QR SLFR GD SDQGHPLD GD &29,' QR %UDVLO UHJLVWUDPRV YHQGDV
EUXWDVUHFRUGHGHPLOQRYRVDVVLQDQWHV



Players JOREDLVLQFOXHP&DEOH2QH&KDUWHU&RPFDVW$OWLFH86$0HJDFDEOHH:2:
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Níveis superiores de satisfação do cliente.1RVVRIRFRpRHQFDQWDPHQWRGRVQRVVRVFOLHQWHV
,VVR LQIOXHQFLD D IRUPD FRPR HVWDPRV RUJDQL]DGRV FRPR YHQGHPRV QRVVRV VHUYLoRV H FRPR
DWHQGHPRVQRVVRVFOLHQWHV2IHUHFHPRVDRVQRVVRVFOLHQWHVDWHQGLPHQWRGHTXDOLGDGHUHIOHWLGRHP
QRVVD SRVLomR GH OLGHUDQoD QR UDQNLQJ GH VDWLVIDomR GR FOLHQWH GD $QDWHO QR %UDVLO $OpP GLVVR
RIHUHFHPRVDRVQRVVRVFOLHQWHVXPSDFRWHFRPSOHWRGHSURGXWRVLQFOXLQGRGDGRV79SRUDVVLQDWXUD
H WHOHIRQLD IL[D 1RVVD SURSRVWD GH YDORU FRP IRFR QR FOLHQWH H GHGLFDomR HP IRUQHFHU XPD
H[SHULrQFLDGLIHUHQFLDGDVmRLPSRUWDQWHVQDFULDomRGHILGHOLGDGHPHOKRUDQGRDUHWHQomRGRFOLHQWH
HLPSXOVLRQDQGRRDXPHQWRGDGHPDQGDSRUQRVVRVVHUYLoRV7HPRVFRPRREMHWLYRDUHDOL]DomRGH
PDLVGHGHQRVVDVYLVLWDVWpFQLFDVGHQWURGHKRUDVDSDUWLUGRFRQWDWRGRFOLHQWH
Uma companhia gerida profissionalmente, apoiada por um fundo de private equity
internacional. 1RVVD HTXLSH GH JHVWmR p FRPSRVWD SRU H[HFXWLYRV VHQLRUHV FRP H[SHULrQFLD
VLJQLILFDWLYDHPQRVVRVHWRUGHDWXDomR&RPXPDH[SHULrQFLDPpGLDGHPDLVGHDQRVQRVHWRU
QRVVDHTXLSHGHJHVWmRWHPXPFRQKHFLPHQWRSURIXQGRGRQRVVRVHWRUGHDWXDomRHVXDGLQkPLFD
FRPSHWLWLYD H WHQGrQFLDV JOREDLV GH WHFQRORJLD 1RVVRV H[HFXWLYRV WrP JUDQGH H[SHULrQFLD QD
H[HFXomRGHQRVVDHVWUDWpJLDGH0 $WHQGRUHDOL]DGRDTXLVLo}HVEHPVXFHGLGDVQRV~OWLPRV
DQRV1RVVDSODWDIRUPDWHPRDSRLRGHXPIXQGRGHprivate equityLQWHUQDFLRQDOTXHDJUHJRXjQRVVD
HTXLSH GH JHVWmR D LPSRUWkQFLD GD DORFDomR GLVFLSOLQDGD GH FDSLWDO FRPR IRUPD GH PD[LPL]DU
UHWRUQRVEHPFRPRDVPHOKRUHVSUiWLFDVGHJRYHUQDQoD
3RQWRV)UDFRV
2V SRQWRV IUDFRV REVWiFXORV H DPHDoDV D QyV QRVVRV QHJyFLRV H FRQGLomR ILQDQFHLUD HVWmR
UHODFLRQDGRVDFRQFUHWL]DomRGHXPRXPDLVFHQiULRVDGYHUVRVFRQWHPSODGRVHPQRVVRVIDWRUHVGH
ULVFRRFRUUHQGRGHPDQHLUDFRPELQDGD9LGHQHVWH6XPiULRHQRVLWHQVHGHVWH)RUPXOiULR
GH5HIHUrQFLD
1RVVDHVWUDWpJLD
1RVVD HVWUDWpJLD p GHVHQYROYHU XPD SODWDIRUPD GH EDQGD ODUJD OtGHU HP PHUFDGRV PHQRV
FRPSHWLWLYRV FRP IRFR HP XPD UHGH PHWURSROLWDQD GH SRQWD H DGDSWiYHO jV PXGDQoDV IXWXUDV
RIHUHFHQGR XP VHUYLoR VXSHULRU DRV QRVVRV FOLHQWHV 1RVVD HVWUDWpJLD p SDXWDGD QDV VHJXLQWHV
FDUDFWHUtVWLFDV


,PSXOVLRQDPHQWRGHXPIRUWHFUHVFLPHQWRQDViUHDVDWXDLVGHRSHUDomR

'HDMXQKRGHQRVVRVDVVLQDQWHVQRCluster&(FUHVFHUDPGHPLOSDUDPLOQR
Cluster513%GHPLOSDUDPLOHQRCluster630*GHPLOHPSDUDPLO$SHVDU
GHVHURPDLRUPHUFDGRGHEDQGDODUJDQD$PpULFD/DWLQDDWD[DGHSHQHWUDomRGHEDQGDODUJDGH
QR%UDVLOpFRQVLGHUDGDEDL[DHPUHODomRjVWD[DVGHVHXVSDUHVODWLQRDPHULFDQRV QD
$UJHQWLQD  QD &RO{PELD H  QR &KLOH H 0p[LFR  EHP FRPR jV WD[DV HP PHUFDGRV
GHVHQYROYLGRV (8$ FRP  5HLQR 8QLGR FRP  H )UDQoD FRP   ,VVR UHSUHVHQWD XP
SRWHQFLDOGHFUHVFLPHQWRVLJQLILFDWLYRQDGHPDQGDSRUQRVVRVVHUYLoRVSULQFLSDOPHQWHHPDOJXPDV
GDVUHJL}HVHPTXHMiDWXDPRVRQGHDVWD[DVGHSHQHWUDomRGDEDQGDODUJDVmRLQIHULRUHVjVGR
%UDVLOFRPRXPWRGR FRPRSRUH[HPSORQRHVWDGRGR&HDUiDWD[DGHWD[DGHSHQHWUDomRpGH
QD3DUDtEDGHHQR5LR*UDQGHGR1RUWHGH 1RVVRREMHWLYRpFRQWLQXDUFUHVFHQGR
GHIRUPDFRQVLVWHQWHQDVUHJL}HVHPTXHDWXDPRV


(VWUDWpJLDGHDORFDomRGHFDSLWDOIOH[tYHOSDUDLPSXOVLRQDURFUHVFLPHQWRIXWXUR

(VSHUDPRVFRQWLQXDUDH[SDQGLUQRVVDVUHGHVHEDVHGHDVVLQDQWHVDGHQWUDQGRHPQRYDViUHDV
SRUPHLRGHH[SDQV}HVgreenfield HDTXLVLo}HV
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L

LL 



&RQWLQXDUDHQWUDUHPQRYDViUHDVTXHWHQKDPSRWHQFLDODOWRGHUHWRUQR
D

7HPRV XP KLVWyULFR FRPSURYDGR GH H[SDQV}HV GH UHGH EHPVXFHGLGDV HP QRYDV
iUHDVEXVFDQGRXPDPpGLDGHGHWD[DGHSHQHWUDomRHPhomes passedDSyV
PHVHVGHRSHUDomR

E

'HDFRUGRFRPD$1$7(/GRVPXQLFtSLRVGR%UDVLOQmRWrPLQIUDHVWUXWXUDGH
EDQGD ODUJD SDUD IRUQHFHU streaming GH YtGHR H  PXQLFtSLRV QmR WHP D
LQIUDHVWUXWXUDQHFHVViULDSDUDRIRUQHFLPHQWRGHFRQWH~GRDXGLRYLVXDO

F

QRYRVclustersFRP7,5VSRWHQFLDLVVXSHULRUHVDHDPELHQWHVFRPSHWLWLYRV
PDLVIDYRUiYHLVIRUDPLGHQWLILFDGRVFRPRIXWXURVDOYRVGHH[SDQVmRUHSUHVHQWDQGR
XPWRWDOGHPLOK}HVGHDVVLQDQWHV3DUDRVSULQFLSDLVclustersLGHQWLILFDGRVKi
SRWHQFLDO GH LQYHVWLPHQWR GH DSUR[LPDGDPHQWH 5 ELOKmR (VVH HVWXGR IRL
YDOLGDGR SRU XPD HPSUHVD GH FRQVXOWRULD LQWHUQDFLRQDO WHUFHLUL]DGD FRP IRFR HP
WHOHFRPXQLFDo}HV

([SDQV}HVSRUPHLRGHDTXLVLo}HV
D

3ODQHMDPRV FRQWLQXDU D EXVFDU DTXLVLo}HV UHODFLRQDGDV j EDQGD ODUJD H
RSRUWXQLGDGHVGHLQYHVWLPHQWRHVWUDWpJLFRHPPHUFDGRVGHSHTXHQRHPpGLRSRUWH
FRPDOLGHUDQoDGHQRVVDH[SHULHQWHHGHGLFDGDHTXLSHGH0 $

E

2 PHUFDGR GH EDQGD ODUJD EUDVLOHLUR p DOWDPHQWH IUDJPHQWDGR FRP PDLV GH 
PLOK}HV RX XP WHUoR GRV DVVLQDQWHV  VHQGR DWHQGLGRV SRU PDLV GH 
IRUQHFHGRUHVGHLQWHUQHW(VWHDOWRQtYHOGHIUDJPHQWDomRSRVVLELOLWDDFRQVROLGDomR
GR PHUFDGR H HVWDPRV SRVLFLRQDGRV GH PDQHLUD D VHU XPD SODWDIRUPD OtGHU QD
FRQVROLGDomRQRPHUFDGREUDVLOHLURGHEDQGDODUJD

F

7HPRVXPKLVWyULFRFRPSURYDGRHP0 $WHQGRVLGRFRQFOXtGDVDTXLVLo}HVGHVGH
RLQtFLRGHQRVVDVDWLYLGDGHVWUrVGDVTXDLVIRUDPFRQFOXtGDVGXUDQWHRDQRGH

G

8PD SDUWH VLJQLILFDWLYD GRV SUHoRV GH DTXLVLomR p QRUPDOPHQWH SDJD DR ORQJR GR
WHPSRDXPHQWDQGRQRVVRreturn on equity

H

,PSXOVLRQDPRV R FUHVFLPHQWR H D OXFUDWLYLGDGH QDV HPSUHVDV DGTXLULGDV FRP D
LPSOHPHQWDomRGRQRVVRknow-howRSHUDFLRQDOHFRQYHUWHQGRHPSUHVDVIDPLOLDUHV
HPRUJDQL]Do}HVJHULGDVSURILVVLRQDOPHQWH

$ODYDQFDUDTXDOLGDGHGHUHGHSDUDH[SDQGLUQRVVRVQHJyFLRVB2B

'HVGH  WHPRV XPD 8QLGDGH GH 1HJyFLRV &RUSRUDWLYRV GHGLFDGD FRP IRFR HP FOLHQWHV
FRUSRUDWLYRV GH SHTXHQR H PpGLR SRUWH RIHUHFHQGR SURGXWRV H VROXo}HV SDUD LPSXOVLRQDU R
FUHVFLPHQWR1RVVDEDVHGHFOLHQWHV%%DSUHVHQWDUDPXP&$*5GHQRV~OWLPRVDQRV
(VWDPRVEHPSRVLFLRQDGRVSDUDDSURYHLWDURFUHVFLPHQWRFRQWtQXRGDGHPDQGDSRUVHUYLoRV%%
EHPFRPRSDUDDSURYHLWDUHVVHJUDQGHPHUFDGRDOYRFRPSRVWRSRUPDLVGHPLOFOLHQWHVHP
FRPSDUDomR FRP QRVVD EDVH DWXDO GH  PLO FOLHQWHV %% $ DOWD TXDOLGDGH GH QRVVD UHGH QRV
SHUPLWHDXPHQWDUQRVVDVUHFHLWDVGH%%VHPLQYHVWLPHQWRVVXEVWDQFLDLVGHFDSLWDODSURYHLWDQGR
QRVVDLQIUDHVWUXWXUDH[LVWHQWHJHUDQGRUHWRUQRVPXLWRDWUDWLYRV



)RQWHhttps://valor.globo.com/empresas/noticia/2020/07/20/rede-limitada-afeta-avanco-do-streaming.ghtml
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,QIRUPDo}HV$GLFLRQDLV
,QGLFDGRUHV2SHUDFLRQDLVH)LQDQFHLURV



5PLO



3HUtRGRGHVHLVPHVHVILQGR
HPGHMXQKRGH



5HFHLWD/tTXLGD
FUHVFLPHQWR
(%7,'$$MXVWDGR
FUHVFLPHQWR
0DUJHP(%,7'$$MXVWDGR
1~PHURDVVLQDQWHV


&XVWRVH'HVSHVDVGD2IHUWD















([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHP
GHGH]HPEURGH
























$&RPSDQKLDDFDUiFRPWRGRVRVFXVWRVHGHVSHVDVGD2IHUWDLQFOXLQGRRVFXVWRVHGHVSHVDVGD
2IHUWD6HFXQGiULD3DUDLQIRUPDo}HVGHWDOKDGDVDFHUFDGDVFRPLVV}HVHGDVGHVSHVDVGD2IHUWD
$QXrQFLDV3UpYLDVGR,)&H,'%
1RV WHUPRV GR FRQWUDWR GH HPSUpVWLPR PDQWLGR SHOD &RPSDQKLD FRP R International Finance
Corporation ³,)&´  p FRQVLGHUDGR XP HYHQWR GH LQDGLPSOHPHQWR D YHQGD GH Do}HV D TXDOTXHU
SHVVRDTXHDFULWpULRGR,)&WHQKDSUREOHPDVGHLQWHJULGDGHLQFOXLQGRSHVVRDVTXHVHMDPSDUWH
HPSURFHVVRVFULPLQDLVRXVXMHLWDVDLQYHVWLJDo}HVFULPLQDLV$GLFLRQDOPHQWHQRVWHUPRVGRFRQWUDWR
GHP~WXRPDQWLGRSHOD&RPSDQKLDFRPR,'%,QWHU$PHULFDQ'HYHORSPHQW%DQNpKLSyWHVHGH
YHQFLPHQWRDQWHFLSDGRDDTXLVLomRGLUHWDRXLQGLUHWDGHSHORPHQRVGRFDSLWDOVRFLDOGD&DER
7HOHFRP RX GD 9LGHRPDU SRU SHVVRD VXMHLWD D VDQo}HV FRQIRUPH GHILQLomR GR FRQWUDWR  1R
FRQWH[WRGD2IHUWDQmRVHUiSRVVtYHOWHURFRQWUROHVREUHTXHPVHUmRRVDGTXLUHQWHVGHSDUFHODGR
FDSLWDOVRFLDO&RPSDQKLDVHQGRTXHFDVRWDLVDGTXLUHQWHVVHMDPSHVVRDVFRQVLGHUDGDVYHGDGDVRX
UHVWULWDV GH DFRUGR FRP R ,)& RX R ,'% WDLV FRQWUDWRV ILQDQFHLURV SRGHUmR WHU VHX YHQFLPHQWR
GHFODUDGR DQWHFLSDGDPHQWH 3DUD PDLV LQIRUPDo}HV YHMD R LWHP  I  GHVWH )RUPXOiULR GH
5HIHUrQFLD
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7.1-A - Sociedade de economia mista
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não é sociedade de economia mista.
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,QIRUPDo}HVVREUHVHJPHQWRVRSHUDFLRQDLV
D

SURGXWRVHVHUYLoRVFRPHUFLDOL]DGRV

$ &RPSDQKLD DWUDYpV GH VXDV FRQWURODGDV GLUHWDV H LQGLUHWDV RSHUD HP XP ~QLFR VHJPHQWR
RSHUDFLRQDO GH WHOHFRPXQLFDo}HV SRU PHLR GH VHUYLoRV GH LQWHUQHW GH EDQGD ODUJD H 79 SRU
DVVLQDWXUDHWHOHIRQLDIL[DDOpPGHRXWURVVHUYLoRVFRPSOHPHQWDUHVFRQWDQGRFRPRSHUDo}HVQRV
(VWDGRVGH6mR3DXOR0LQDV*HUDLV&HDUi5LR*UDQGHGR1RUWH3DUDtEDH%DKLD
2VVHJPHQWRVRSHUDFLRQDLVVmRGHILQLGRVFRPRFRPSRQHQWHVSDUDRVTXDLVLQIRUPDo}HVILQDQFHLUDV
VHSDUDGDVHVWmRGLVSRQtYHLVHVmRDYDOLDGDVGHIRUPDUHJXODUSHORSULQFLSDOWRPDGRUGHGHFLV}HV
RSHUDFLRQDLVQDGHILQLomRVREUHFRPRDORFDUUHFXUVRVSDUDXPVHJPHQWRLQGLYLGXDOHQDDYDOLDomR
GR GHVHPSHQKR GR VHJPHQWR 7HQGR HP YLVWD TXH L  WRGDV DV GHFLV}HV GRV DGPLQLVWUDGRUHV H
JHVWRUHV VmR WRPDGDV FRP EDVH HP UHODWyULRV FRQVROLGDGRV LL  D PLVVmR GD &RPSDQKLD H VXDV
FRQWURODGDVpSURYHUVHXVFOLHQWHVGHVHUYLoRVGHWHOHFRPXQLFDo}HVFRPTXDOLGDGHH LLL WRGDVDV
GHFLV}HV UHODWLYDV D SODQHMDPHQWR HVWUDWpJLFR ILQDQFHLUR FRPSUDV LQYHVWLPHQWRV H DSOLFDomR GH
UHFXUVRV VmR HIHWXDGDV HP EDVHV FRQVROLGDGDV D FRQFOXVmR GD DGPLQLVWUDomR p GH TXH D
&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVRSHUDPHPXP~QLFRVHJPHQWRRSHUDFLRQDOGHSUHVWDomRGHVHUYLoRV
GHWHOHFRPXQLFDo}HV
$SUHVHQWDPRV DEDL[R XPD EUHYH GHVFULomR GRV VHUYLoRV FRPSUHHQGLGRV GHQWUR GR QRVVR ~QLFR
VHJPHQWR
Serviços de Internet de Banda Larga
2IHUHFHPRVEDQGDODUJDIL[DSDUDUHVLGrQFLDVHSHVVRDVMXUtGLFDVDWUDYpVGHWHFQRORJLDVFRPRILEUD
yWLFD ³fiber-to-the-home´RX³)77+´ H+)& Hybrid Fiber Coaxial FRPYHORFLGDGHVTXHYDULDPGH
0ESVDWp*ESV
Serviços de TV por assinatura
2IHUHFHPRVVHUYLoRVGH79SRUDVVLQDWXUD 79SDJD FRPGLYHUVDVRSo}HVGHSDFRWHVFRPFDQDLV
HRSFLRQDLVSDUDDWHQGHURVQRVVRVGLIHUHQWHVWLSRVGHFOLHQWHV
Serviços de Telefonia fixa
1RVVDFDUWHLUDGHVHUYLoRVGH7HOHIRQLDIL[DLQFOXLFKDPDGDVORFDLVHFKDPDGDVGHORQJDGLVWkQFLD
QDFLRQDLVHLQWHUQDFLRQDLVSUHVWDGRVHPUHJLPHSULYDGR
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E

UHFHLWDSURYHQLHQWHGRVHJPHQWRHVXDSDUWLFLSDomRQDUHFHLWDOtTXLGDGD&RPSDQKLD

$UHFHLWDRSHUDFLRQDOOtTXLGDGD&RPSDQKLDDGYpPGHVHX~QLFRVHJPHQWRRSHUDFLRQDOGHSUHVWDomR
GHVHUYLoRVGHWHOHFRPXQLFDo}HV$SUHVHQWDPRVDEDL[RDUHFHLWDSURYHQLHQWHGHVWH~QLFRVHJPHQWR
QRV SHUtRGRV GH VHLV PHVHV ILQGRV HP  GH MXQKR GH  H  H QRV H[HUFtFLRV VRFLDLV
HQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGHH

HP PLOKDUHV GH
UHDLV 

3HUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHP

([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHP

GHMXQKRGH

GHGH]HPEURGH



3UHVWDomR

GH

VHUYLoRV

GH 























































WHOHFRPXQLFDo}HV
5HFHLWD
RSHUDFLRQDO



OtTXLGD

F
OXFUR RX SUHMXt]R UHVXOWDQWH GR VHJPHQWR H VXD SDUWLFLSDomR QR OXFUR OtTXLGR GD
&RPSDQKLD
2OXFUR SUHMXt]R OtTXLGRGD&RPSDQKLDDGYpPGHVHX~QLFRVHJPHQWRRSHUDFLRQDOGHSUHVWDomR
GHVHUYLoRVGHWHOHFRPXQLFDo}HV$SUHVHQWDPRVDEDL[RROXFUR SUHMXt]R OtTXLGRSURYHQLHQWHGHVWH
~QLFRVHJPHQWRQRVSHUtRGRVGHVHLVPHVHVILQGRVHPGHMXQKRGHHHQRVH[HUFtFLRV
VRFLDLVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGHH

HP PLOKDUHV GH
UHDLV 
3UHVWDomR

GH

VHUYLoRV

GH

3HUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHP

([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHP

GHMXQKRGH

GHGH]HPEURGH





































 



















 



WHOHFRPXQLFDo}HV
/XFUR
OtTXLGR

SUHMXt]R 
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  ,QIRUPDo}HV VREUH SURGXWRV H VHUYLoRV UHODWLYRV DRV VHJPHQWRV
RSHUDFLRQDLV
D

FDUDFWHUtVWLFDVGRSURFHVVRGHSURGXomR

$&RPSDQKLDDWUDYpVGHVXDVFRQWURODGDVGLUHWDVHLQGLUHWDVH[SORUDVHUYLoRVGHLQWHUQHWGHEDQGD
ODUJD79SRUDVVLQDWXUDHWHOHIRQLDIL[DDOpPGHRXWURVVHUYLoRVFRPSOHPHQWDUHVFRQWDQGRFRP
RSHUDo}HVQRVHVWDGRVGH6mR3DXOR0LQDV*HUDLV&HDUi5LR*UDQGHGR1RUWH3DUDtEDH%DKLD
VHQGRWRGRVHVWHVQHJyFLRVUHJXODPHQWDGRVSHOD$JrQFLD1DFLRQDOGH7HOHFRPXQLFDo}HV
$&RPSDQKLDQmRFRPHUFLDOL]DRXGLVSRQLELOL]DVHUYLoRVUHODFLRQDGRVjWHOHIRQLDPyYHO
E

FDUDFWHUtVWLFDVGRSURFHVVRGHGLVWULEXLomR

$ &RPSDQKLD SRVVXL XPD HVWUXWXUD GH YHQGDV SRU PHLR GD TXDO FRPHUFLDOL]D VHXV VHUYLoRV DR
PHUFDGR GLYLGLGD HQWUH RV VHXV WUrV SULQFLSDLV clusters GH RSHUDomR &( 513% H 630*  $
FRPSRVLomR GR WLPH GH DSUR[LPDGDPHQWH  SHVVRDV p IRUPDGD SRU IXQFLRQiULRV SUySULRV H
UHSUHVHQWDQWHVFRPHUFLDLVWHUFHLUL]DGRVTXHSRVVXHPDOWDTXDOLGDGHQDH[HFXomRHFRQYHUVmRGH
YHQGDV$OpPGLVVRDFRPSDQKLDRUJDQL]DHYHQWRVSDUDSURPRYHUVHXVVHUYLoRVHPVHXVPHUFDGRV
FRPRSDUWHGHVXDHVWUDWpJLDFRPHUFLDO
$VYHQGDVQRUPDOPHQWHVmRIHLWDVSRUPHLRGHWHOHPDUNHWLQJYHQGDSUHVHQFLDORXRQOLQH1DYHQGD
SRUPHLRGHWHOHPDUNHWLQJXPYHQGHGRUID]RFRQWDWRWHOHI{QLFRFRPSRWHQFLDLVFOLHQWHVHFOLHQWHV
DWXDLVRIHUHFHQGRRVSURGXWRVHVHUYLoRVDGLFLRQDLVYLVDQGRDXPHQWDURVHX$538RXDGLFLRQDUXP
QRYRFOLHQWHSDUDDEDVHGDFRPSDQKLD1DYHQGDSUHVHQFLDO SRUWDDSRUWD RYHQGHGRURIHUHFH
SHVVRDOPHQWH RV SURGXWRV GD &RPSDQKLD QRV EDLUURV RQGH Mi H[LVWH D HVWUXWXUD GH UHGH GD
&RPSDQKLDDXPHQWDQGRDVXDSHQHWUDomR3RUILPD&RPSDQKLDWDPEpPGLVSRQLELOL]DDRVVHXV
FOLHQWHVXPDORMDRQOLQHSUySULDSDUDYHQGDGHVHUYLoRVSHODLQWHUQHW
2EMHWLYDQGRGLIHUHQFLDUVHGHRXWURVJUDQGHVplayersQRPHUFDGRD&RPSDQKLDGLVSRQLELOL]DHP
VHXV PHUFDGRV IRFR GH DWXDomR &( 513% H 630*   SRQWRV ItVLFRV GH FRPHUFLDOL]DomR GH
VHUYLoRV TXH RSHUDP DLQGD FRP DWHQGLPHQWR DR FRQVXPLGRU SDUD D UHVROXomR GH TXHVW}HV
DGPLQLVWUDWLYDVHILQDQFHLUDV
3RUILPDGLVWULEXLomRGDWUDQVPLVVmRGRVVLQDLVGH79WHOHIRQHHLQWHUQHWGHSHQGHGDLQVWDODomRGH
GHWHUPLQDGRV HTXLSDPHQWRV QD UHVLGrQFLD RX HVWDEHOHFLPHQWR GR FOLHQWH QR FDVR GH FOLHQWHV
FRUSRUDWLYRV 3RUHVVHPRWLYRHIHWXDGRVRVWUkPLWHVDGPLQLVWUDWLYRVGDJHVWmRGDYHQGDFRPRXVR
GHPmRGHREUDWHUFHLUL]DGDD&RPSDQKLDLQVWDODRVHTXLSDPHQWRVQHFHVViULRVSDUDRDGHTXDGR
IXQFLRQDPHQWRGRVHUYLoRQRHQGHUHoRGRFRQVXPLGRU
F

FDUDFWHUtVWLFDVGRVPHUFDGRVGHDWXDomR

6HUYLoRVGH%DQGD/DUJD
1RV ~OWLPRVDQRV RVHWRU GH EDQGD ODUJD IL[D DSUHVHQWRX XPJUDQGHFUHVFLPHQWR QR %UDVLO FRP
GHVWDTXHSDUDDWHFQRORJLDGHILEUDySWLFDTXHJDQKDFDGDYH]PDLVHVSDoRHPUHODomRDVRXWUDV
WHFQRORJLDV &DER ['6/ 5iGLR HQWUH RXWURV  TXH RIHUHFHP VXSRUWH DR VHUYLoR GH FRQH[mR j
,QWHUQHW
$WXDOPHQWHDSHQHWUDomRGHEDQGDODUJDIL[DQRVGRPLFtOLRVEUDVLOHLURVpGHHQTXDQWRFHUFD
GHGRVFOLHQWHVMiFRQWDPFRPFRQH[}HVFRPPDLVGH0ESVGHYHORFLGDGH
(PUHODomRDSHQHWUDomRGHILEUDySWLFDQRVPXQLFtSLRVEUDVLOHLURVRQ~PHURGHDFHVVRVFUHVFHHP
XPULWPRDFHOHUDGRHHP-XQKRGHDWLQJLXPLOK}HVGHDFHVVRVRTXHHTXLYDOHDXPD
SHQHWUDomRGHGHQWUHRVDFHVVRVWRWDLVGHEDQGDODUJDQR%UDVLO
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3HQHWUDomRGH%DQGD/DUJDHPHVWDGRVEUDVLOHLURV 'H]HPEURGH 




&OLHQWHVSRUYHORFLGDGHGHFRQH[mRQR%UDVLO
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7RWDOGHDFHVVRVGHEDQGDODUJDIL[DQR%UDVLOSRUWHFQRORJLD


1RFRQWH[WRGRVHWRUGHWHOHFRPXQLFDo}HVQR%UDVLODEDQGDODUJDWHPUHSUHVHQWDGRXPDIDWLDFDGD
YH]PDLVLPSRUWDQWHGRIDWXUDPHQWRWRWDOGRVHWRUFKHJDQGRDFHUFDGHGRIDWXUDPHQWRGRVHWRU
QRDQRGHFRPSDUDGRFRPHP
5HFHLWDDQXDO HPELOK}HVGHUHDLV GRVHWRUGHWHOHFRPXQLFDo}HVQR%UDVLO





2EVHUYDVHTXHHVVHDXPHQWRQRQ~PHURGHXVXiULRVGHEDQGDODUJDVHJXHXPFUHVFLPHQWRQDWXUDO
QDEXVFDSRUFRQHFWLYLGDGHGHGDGRVHDFHVVRDVHUYLoRVGHstreaming online GHILOPHVVpULHVH
YtGHRV H[1HWIOL[<RXWXEHHQWUHRXWURV MRJRVHOHWU{QLFRVHDXPHQWRGRXVRGHGLVSRVLWLYRVFRPR
smartphonesHtablets2FUHVFLPHQWRDFHOHUDGRGRFRQVXPRGHGDGRVQR%UDVLOpHYLGHQWHDWUDYpV
GR DXPHQWR GD GHPDQGD SHORV VHUYLoRV RIHUHFLGRV SHOD &RPSDQKLD HP SDUWLFXODU QD iUHD GH
VHUYLoRVGHEDQGDODUJD
9DOH UHVVDOWDU HP HVSHFLDO R FUHVFLPHQWR UHODFLRQDGR DR Q~PHUR GH GLVSRVLWLYRV FRQHFWDGRV TXH
ID]HPSDUWHGDURWLQDGDVSHVVRDVWDQWRQR%UDVLOTXDQWRQRUHVWRGRPXQGR1RV~OWLPRVDQRV
KRXYH XP DXPHQWR PXLWR H[SUHVVLYR QD SUHVHQoD GHVWHV GLVSRVLWLYRV XPD WHQGrQFLD TXH GHYH
FRQWLQXDUGDGRTXHRFUHVFLPHQWRPpGLRDQXDOHVSHUDGRHQWUHHpGHQRPHUFDGR
JOREDO
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&UHVFLPHQWRGRQ~PHURGHGLVSRVLWLYRVHSDUWLFLSDomRQRPHUFDGRJOREDO %LOK}HV 


0HVPRFRPDVHYROXo}HVUHFHQWHVHRFUHVFLPHQWRFRQWtQXRGRVHWRUGHEDQGDODUJDIL[DQR%UDVLO
SHUFHEHVHTXHRSDtVDLQGDHVWiVXESHQHWUDGRTXDQGRFRPSDUDGRFRPRXWURVSDtVHVGD$PpULFD
/DWLQDHSDtVHVGHVHQYROYLGRVDSUHVHQWDQGRWDPEpPXPFRQVXPRGHYHORFLGDGHPHQRUHPUHODomR
DVRXWUDVHFRQRPLDVQRPXQGR$&RPSDQKLDHQ[HUJDQHVWHVGDGRVXPDRSRUWXQLGDGHVLJQLILFDWLYD
SDUDFUHVFHUVHXVVHUYLoRVQR%UDVLORIHUHFHQGRPDLVDFHVVRVHWDPEpPYHORFLGDGHVPDLVDOWDVGH
EDQGDODUJD
3HQHWUDomRGHEDQGDODUJDIL[DQR%UDVLOHRXWURVSDtVHV
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0pGLDGHYHORFLGDGHGHEDQGDODUJD 0ESV 


1RWDVHSRUWDQWRTXHRDXPHQWRGRFRQVXPRGHEDQGDODUJDID]SDUWHGHXPDWHQGrQFLDPXQGLDO
HLUUHYHUVtYHOTXHGHYHDXPHQWDUFDGDYH]PDLVFRPRDXPHQWRGDTXDOLGDGHGHstreamingSDUD.
FkPHUDVGHVHJXUDQoDHOHWU{QLFDVHOHWURGRPpVWLFRVLQWHOLJHQWHVHQWUHRXWURV
$&29,'WDPEpPWHPDFHOHUDGRHGHYHUiFRQWLQXDUDDFHOHUDUDWHQGrQFLDGHJUDQGHGHPDQGD
SRUVHUYLoRVGHLQWHUQHWGHEDQGDODUJDGHYLGRDPXGDQoDGHFRPSRUWDPHQWRVGDSRSXODomRHGH
HPSUHVDVFRPRSRUH[HPSORRDXPHQWRVLJQLILFDWLYRGHSHVVRDVWUDEDOKDQGRHPFDVD
&RQIRUPHGHPRQVWUDGRDFLPDQR%UDVLOREVHUYDVHTXHHPDWHFQRORJLDGHILEUDySWLFDMi
XOWUDSDVVRXDVWHFQRORJLDVGHFDERVPHWiOLFRVHFRD[LDOHPQ~PHURGHDVVLQDQWHVWRUQDQGRVHD
WHFQRORJLD GH EDQGD ODUJD IL[D PDLV XWLOL]DGD QR SDtV FRP PDLV GH  PLOK}HV GH DVVLQDQWHV $
WHFQRORJLDGHILEUDySWLFDJDQKDFDGDYH]PDLVUHOHYkQFLDSRUSRVVXLUGLYHUVDVYDQWDJHQVFRPRD
EDL[D LQFLGrQFLD GH RVFLODo}HV H LQWHUIHUrQFLDV SRVVLELOLWDU YHORFLGDGHV PDLV DOWDV GHYLGR D XPD
PDLRU FDSDFLGDGH GH WUDQVPLVVmR VHU PDLV HFRQ{PLFD SDUD RSHUDU SRU VH WUDWDU GH XPD UHGH
SDVVLYDDOpPGHVHUFRQVLGHUDGD“future proof”SRUVXDIiFLOHVFDODELOLGDGH
(VVHJUDQGHDXPHQWRGRQ~PHURGHXVXiULRVDWHQGLGRVSHODWHFQRORJLDGHILEUDySWLFDIRLYLDELOL]DGR
DWUDYpVGHVLJQLILFDWLYRVLQYHVWLPHQWRVHPbackhaulGHILEUDQRSDtVTXHUHFHQWHPHQWHVXSHURXD
PDUFDGHPDLVGHPXQLFtSLRVDWHQGLGRV
0XQLFtSLRVDWHQGLGRVSRUbackhaulGHILEUDQR%UDVLO
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1HVWH VHQWLGR D &RPSDQKLD VH GHVWDFD SHUDQWH D RXWUDV HPSUHVDV GR PHUFDGR SRU WHU VXD
LQIUDHVWUXWXUDGHVHQYROYLGDFRPIRFRHPILEUDySWLFDWHFQRORJLDTXHMiVHHQFRQWUDSUHVHQWHHP
GDUHGHGD&RPSDQKLD
0DLRUHVSURYHGRUHVGHEDQGDODUJDHPILEUD


$SHVDUGRVPDLRUHVSURYHGRUHVGHEDQGDODUJDVHUHPJUDQGHVRSHUDGRUDVFRPR&ODUR PLOK}HV 
9LYR PLOK}HV 2L PLOK}HV $OJDU PLO H7LP PLO GHDFRUGRFRPGDGRVGD$QDWHOHP
MXQKRGH$WXDOPHQWHFHUFDGHGHSDUWLFLSDomRQRPHUFDGR ³market share´ GHQWURGD
WHFQRORJLDGHILEUDySWLFDHVWiFRQFHQWUDGRHQWUHDVSHTXHQDVSURYHGRUDVGHLQWHUQHWTXHVmRDV
SULQFLSDLVUHVSRQViYHLVSHORDWHQGLPHQWRIRUDGDVFDSLWDLVEUDVLOHLUDV
(YROXomRGRmarket shareGHILEUDySWLFDQR%UDVLO
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(VVHVSURYHGRUHVGHVHPSHQKDUDPXPSDSHOIXQGDPHQWDOSDUDDH[SDQVmRGDEDQGDODUJDHPXP
SDtVGHGLPHQV}HVFRQWLQHQWDLVFRPRR%UDVLOOHYDQGRRVHUYLoRDWpSHTXHQDVFLGDGHVRXUHJL}HV
PDLV GLVWDQWHV GRV JUDQGHV FHQWURV GR SDtV DRQGH RV LQYHVWLPHQWRV GDV JUDQGHV HPSUHVDV GH
WHOHFRPXQLFDo}HVDLQGDQmRFKHJDUDP
'LDQWHGHVVHFHQiULRILFDFODURTXHRPHUFDGRGHEDQGDODUJDDLQGDpPXLWRIUDJPHQWDGRFRQWDQGR
FRPPLOKDUHVGHHPSUHVDVGHSHTXHQRHPpGLRSRUWHHQmRVHOLPLWDQGRDSHQDVDSUHVHQoDGDV
JUDQGHVRSHUDGRUDVGHWHOHIRQLD
1~PHURGHHPSUHVDVSRUTXDQWLGDGHGHFOLHQWHV


)RQWH(VWLPDWLYDVEDVHDGDVHPLQIRUPDo}HVGD$QDWHOHP-XQKRGH

(VSHUDVHTXHDLQGDKDMDXPDJUDQGHRQGDGHFRQVROLGDomRGHVVDVHPSUHVDVGHSHTXHQRHPpGLR
SRUWHHPEXVFDGHFRQTXLVWDUXPDSRVLomRGHOLGHUDQoDQDFLRQDOJDQKRVGHHILFLrQFLDFDSDFLGDGH
GHLQYHVWLPHQWRHDXPHQWRGDTXDOLGDGHGRVVHUYLoRVSUHVWDGRVWDOFRPRMiREVHUYDGRQRSDVVDGR
HPRXWURVSDtVHVGHVHQYROYLGRVFRPRRV(VWDGRV8QLGRVGD$PpULFD
79SRU$VVLQDWXUD
6HJXQGRGDGRVQD$JrQFLD1DFLRQDOGH7HOHFRPXQLFDo}HV $QDWHO RQ~PHURGHDVVLQDQWHVGH79
SRU$VVLQDWXUDDWLQJLXHP-XQKRGHRWRWDOGHPLOK}HVGHDFHVVRVHDFHVVRVSRU
KDELWDQWHV(PWHUPRVGHFOLHQWHVHQWUHGH]HPEURGHHMXQKRGHRPHUFDGRGH79
DSUHVHQWRXXPDUHWUDomRGH'HDFRUGRFRPD$QDWHODHPSUHVDTXHFRQWpPXPPDLRUQ~PHUR
GH DVVLQDQWHV SDUD R PrV GH -XQKR GH  p R *UXSR &ODUR FRP XP WRWDO GH  PLOK}HV GH
GRPLFtOLRV   VHJXLGR SHOD 6N\  $7 7 FRP  PLOK}HV   SHOD 2L FRP  PLOKmR
  H SHOD 9LYR FRP  PLOKmR   $GLFLRQDOPHQWH FRQIRUPH D $QDWHO DV SULQFLSDLV
WHFQRORJLDVGRVHWRUGH79SRU$VVLQDWXUDVmR'7+H79DFDERFRPHGRWRWDOGH
DVVLQDQWHVUHVSHFWLYDPHQWH

737

PÁGINA: 117 de 344

Formulário de Referência - 2020 - TRIPLE PLAY BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A.

Versão : 1

7.3 - Informações Sobre Produtos E Serviços Relativos Aos Segmentos Operacionais

1~PHURGH$FHVVRVGH79SRU$VVLQDWXUD PLOK}HV 


L

SDUWLFLSDomRHPFDGDXPGRVPHUFDGRV

$&RPSDQKLDSRVVXLXPDSRVLomRGHGHVWDTXHQDVUHJL}HVHPTXHSRVVXLRSHUDo}HVSRUPHLRGH
VXDV FRQWURODGDV $WUDYpV GDV HPSUHVDV &DER 7HOHFRP H 0XOWLSOD\ D &RPSDQKLD VH SRVLFLRQRX
FRPRXPDGDVPDLRUHVHPSUHVDVGRVHWRUGH,QWHUQHWEDQGDODUJDQRQRUGHVWHGR%UDVLO$OpPGLVVR
DSyVDVDTXLVLo}HVGH&RQH[mRH0HJDHPDLVUHFHQWHPHQWH2XWFHQWHUD&RPSDQKLDIRLFDSD]
GHDWLQJLUXPDSDUWLFLSDomRVLJQLILFDWLYDHFUHVFHQWHQDUHJLmRGRLQWHULRUGRVHVWDGRVGH6mR3DXOR
H0LQDV*HUDLV
1R VHJPHQWR GH LQWHUQHW EDQGD ODUJD IL[D D &RPSDQKLD H VXDV FRQWURODGDV VH WRUQDUDP HP
FRQMXQWR XP GRV PDLRUHV SURYHGRUHV GR SDtV FRP GHVWDTXH SDUD D WHFQRORJLD GH ILEUD RQGH D
HPSUHVD SRVVXL DSUR[LPDGDPHQWH  NP GH LQIUDHVWUXWXUD 'HYLGR DRV ERQV UHVXOWDGRV H
SHUVSHFWLYDV IXWXUDV GD WHFQRORJLD R IRFR H GHVHQYROYLPHQWR GH ILEUD ySWLFD QR SDtV VH WRUQRX R
SULQFLSDOPRWRUGHFUHVFLPHQWRGD&RPSDQKLD
Market Share GD&RPSDQKLDHP%DQGD/DUJDQDVFLGDGHVFRPFREHUWXUDQR&HDUi -XQKR
GH 


)RQWH$QDWHO
1RWD

&RQVLGHUDDVFLGDGHVGH)RUWDOH]D(XVpELR0DUDFDQD~H&DXFDLD

738

PÁGINA: 118 de 344

Formulário de Referência - 2020 - TRIPLE PLAY BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A.

Versão : 1

7.3 - Informações Sobre Produtos E Serviços Relativos Aos Segmentos Operacionais

Market ShareGD&RPSDQKLDHP%DQGD/DUJDQDVFLGDGHVFRPFREHUWXUDQR5LR*UDQGHGR
1RUWH -XQKRGH 





)RQWH$QDWHO
1RWD

&RQVLGHUDDVFLGDGHVGH1DWDO3DUQDPLULPH6mR*RQoDORGR$PDUDQWH

Market ShareGD&RPSDQKLDHP%DQGD/DUJDQDVFLGDGHVFRPFREHUWXUDHP6mR3DXORH
0LQDV*HUDLV -XQKRGH 





)RQWH$QDWHO
1RWD

&RQVLGHUDDVFLGDGHVGH(VStULWR6DQWRGR3LQKDO*XD[XSp,WREL0RFRFD0RJL0LULP0RQWH6DQWRGH0LQDV6mR-RmRGD%RD
9LVWD6mR-RVpGR5LR3DUGR7DSLUDWLEDH9DUJHP*UDQGHGR6XO

$OpPGDLQWHUQHWEDQGDODUJDIL[DD&RPSDQKLDWDPEpPWHPXPDDWXDomRLPSRUWDQWHQRPHUFDGR
GH79SRUDVVLQDWXUDHWHOHIRQLDIL[DSULQFLSDOPHQWHQRVHVWDGRVGR&HDUiH5LR*UDQGHGR1RUWH
1HVWHV (VWDGRV D &RPSDQKLD VH VROLGLILFRX FRPR XP GRV SULQFLSDLV SURYHGRUHV GR VHUYLoR QR
PHUFDGRVXSHUDQGRLPSRUWDQWHVSURYHGRUHVQDFLRQDLV
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Market ShareGD&RPSDQKLDHP79SRU$VVLQDWXUDQDVFLGDGHVFRPFREHUWXUDQR&HDUi
-XQKRGH 


)RQWH$QDWHO
1RWD

&RQVLGHUDDVFLGDGHVGH)RUWDOH]D(XVpELR0DUDFDQD~H&DXFDLD

Market ShareGD&RPSDQKLDHP79SRU$VVLQDWXUDQDVFLGDGHVFRPFREHUWXUDQR5LR
*UDQGHGR1RUWH -XQKRGH 


)RQWH$QDWHO
1RWD

&RQVLGHUDDVFLGDGHVGH1DWDO3DUQDPLULPH6mR*RQoDORGR$PDUDQWH

LL 

FRQGLo}HVGHFRPSHWLomRQRVPHUFDGRV

2PHUFDGRGHLQWHUQHWEDQGDODUJDIL[DDSUHVHQWDVXDFRPSHWLomRDWUDYpVGHHPSUHVDVGHSHUILV
GLIHUHQWHV 3RU XP ODGR H[LVWHP DV JUDQGHV HPSUHVDV GR VHWRU TXH QRV ~OWLPRV DQRV WHP IHLWR
JUDQGHVLQYHVWLPHQWRVQRVHWRUSDUDH[SDQGLUVXDSUHVHQoDFRPIRFRSULQFLSDOPHQWHQRVJUDQGHV
FHQWURV3RURXWURODGRRVSHTXHQRVSURYHGRUHVVHUYLoRVGHLQWHUQHW ,63V JDQKDUDPJUDQGHSDUWH
GRmarket shareGRVHJPHQWRGHILEUDySWLFDQRSDtVRSHUDQGRHPFLGDGHVGHPHQRUSRUWH
(QTXDQWR LVVR R PHUFDGR GH 79 SRU DVVLQDWXUD FRQWLQXD DLQGD FRP FRQVLGHUiYHO UHOHYkQFLD HP
WHUULWyULRQDFLRQDOPDVDOpPGDFRPSHWLomRHQWUHRVSUySULRVSURYHGRUHVH[LVWHDLQGDXPDJUDQGH
DPHDoDWUD]LGDSHODH[SDQVmRGRXVRGHGDGRVHVHUYLoRVFRPRRstreamingGHYtGHRTXHVmR
FDSD]HVGHVXEVWLWXLURVVHUYLoRVGH79SRUDVVLQDWXUDSRUXPSUHoRUHGX]LGRDRS~EOLFRHFRPD
FRQYHQLrQFLDGHDVVLVWLUDXPDYDVWDJDPDGHSURJUDPDVFRPOLEHUGDGHGHHVFROKDGHKRUiULRV
$FUHGLWDPRVTXHDVXEVWLWXLomRGRPRGHORGH79SRUDVVLQDWXUDSHORGHVWUHDPLQJGHYHFRQWLQXDU
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G

HYHQWXDOVD]RQDOLGDGH

2VHIHLWRVGDVD]RQDOLGDGHQmRVmRPDWHULDLVQRQHJyFLRGD&RPSDQKLD
H

SULQFLSDLVLQVXPRVHPDWpULDVSULPDVLQIRUPDQGR
L

GHVFULomRGDVUHODo}HVPDQWLGDVFRPIRUQHFHGRUHVLQFOXVLYHVHHVWmRVXMHLWDV
DFRQWUROHRXUHJXODPHQWDomRJRYHUQDPHQWDOFRPLQGLFDomRGRVyUJmRVHGD
UHVSHFWLYDOHJLVODomRDSOLFiYHO

1RVVRSURFHVVRGHFRPSUDVQR%UDVLOWHPFRPRILQDOLGDGHRVXSULPHQWRGHSURGXWRVHVHUYLoRVTXH
SHUPLWHP D RWLPL]DomR GR FXVWR JOREDO DVVHJXUDQGR DR PHVPR WHPSR UHTXLVLWRV GH
FRPSHWLWLYLGDGHTXDOLGDGHHVHJXUDQoD
3DUDDVVHJXUDUPDLRUYDQWDJHPFRPSHWLWLYDHPUHVSHLWRDRVSULQFtSLRVDFLPDLQGLFDGRVRSURFHVVR
GH FRPSUDV p UHDOL]DGR PHGLDQWH R FRQIURQWR GH RIHUWDV WpFQLFRHFRQ{PLFDV GRV IRUQHFHGRUHV
TXDOLILFDGRVVHJXQGRSURFHGLPHQWRVHVWDEHOHFLGRVSHODVHPSUHVDVLPSULPLQGRDpWLFDFRPHUFLDO
jFRQGXomRGRVWHPDVSUHYHQGRXPDGHTXDGRVLVWHPDGHPRQLWRUDPHQWRHFRQWUROH
4XDQWRDFRQWUROHHUHJXODPHQWDomRJRYHUQDPHQWDOQRVVHUYLoRVGHWHOHIRQLDPyYHODVUHODo}HV
FRPRVIRUQHFHGRUHVGHXPDPDQHLUDJHUDOQmRVmRUHJXODGDVVDOYRHPSRXFRVFRQWUDWRVFRPR
RVGHDOXJXHOGHPHLRVLQWHUFRQH[mRHDXGLWRULDUHJXODGRVSHODVOHJLVODo}HVGD$QDWHOH&90
UHVSHFWLYDPHQWH
-iRVIRUQHFHGRUHVGHSURJUDPDomRGHFRQWH~GRYLVXDOHEDQGDSDUDDFHVVRjLQWHUQHWQmRHVWmR
VXMHLWRV D FRQWUROH RX UHJXODPHQWDomR JRYHUQDPHQWDO H[FHWR D FHQWUDO GH DWHQGLPHQWR TXH p
UHJXODPHQWDGDH[LJLQGRPHOKRUHVVHUYLoRVGHDWHQGLPHQWRDFOLHQWHVSRUH[HPSORDFHQWUDOGH
DWHQGLPHQWRGHYHRIHUHFHUDRVFOLHQWHVDRSomRGHHQWUDUHPFRQWDWRFRPXPRSHUDGRUQRSULPHLUR
PHQXHOHWU{QLFRHVWDUGLVSRQtYHOKRUDVSRUGLDGLDVSRUVHPDQDSDUDDWHQGHUjVUHFODPDo}HV
GRFOLHQWHHPFLQFRGLDV$&RPSDQKLDLPSOHPHQWRXHVVDVH[LJrQFLDVHPWRGDVDVVXDVFHQWUDLV
GHDWHQGLPHQWR
LL 

HYHQWXDOGHSHQGrQFLDGHSRXFRVIRUQHFHGRUHV

([LVWHPGLYHUVRVIRUQHFHGRUHVGHFRQWH~GRGHSURJUDPDomRQRPHUFDGRQmRKDYHQGRSRUWDQWR
GHSHQGrQFLDGHSRXFRVIRUQHFHGRUHV3RURXWURODGRGHL[DUGHIRUQHFHUFHUWRVFRQWH~GRVQDQRVVD
OLQKD GH SURJUDPDomR SRGH OHYDU D FDQFHODPHQWRV SRU SDUWH GRV QRVVRV FOLHQWHV GH YtGHR
,JXDOPHQWHQRPHUFDGRGHHTXLSDPHQWRVFRQWDPRVFRPXPDJDPDYDULDGDGHIRUQHFHGRUHVWDQWR
QDFLRQDLVTXDQWRHVWUDQJHLURV1RVVRVIRUQHFHGRUHVSRGHPHQWUHRXWURVDWUDVDUSUD]RVGHHQWUHJD
DXPHQWDUVHXVSUHoRVOLPLWDURVYDORUHVTXHHVWmRGLVSRVWRVDRXFRQVHJXHPQRVIRUQHFHURXVRIUHU
LQWHUUXSo}HVHPVXDVSUySULDVFDGHLDVGHIRUQHFLPHQWR6HHVVHVIRUQHFHGRUHVQmRSXGHUHPRXQmR
GHVHMDUHP QRV IRUQHFHU HTXLSDPHQWRV RX VXSULPHQWRV UHJXODUPHQWH SRGHUHPRV HQIUHQWDU
GLILFXOGDGH QD UHDOL]DomR GH QRVVDV RSHUDo}HV R TXH SRGHUi DIHWDU QHJDWLYDPHQWH QRVVRV
UHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVHOLPLWDUQRVVDFDSDFLGDGHGHH[HFXWDUQRVVRVFRQWUDWRV
LLL 

HYHQWXDOYRODWLOLGDGHHPVHXVSUHoRV

$VFRQVWDQWHVPXGDQoDVHLQRYDo}HVQRVHWRUGHWHOHFRPXQLFDo}HVSRGHPUHVXOWDUHPXPDRIHUWD
OLPLWDGDGHHTXLSDPHQWRVHVVHQFLDLVSDUDDSUHVWDomRGHVHUYLoRV$VUHVWULo}HVVREUHRQ~PHURGH
IDEULFDQWHVLPSRVWDVSHORJRYHUQREUDVLOHLURSDUDFHUWRVLQVXPRVDSUHVHQWDPULVFRV2VSURGXWRV
HVWmR GLUHWDPHQWH DWUHODGRV jV IOXWXDo}HV FDPELDLV H D LPSRVLomR GH WD[DV SRUWDQWR VRPRV
GHSHQGHQWHVGDFDSDFLGDGHGHSUHYHUDGHPDQGDGRPpVWLFDHJHUHQFLDUQRVVRVHVWRTXHV
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7.4 - Clientes responsáveis por mais de 10% da receita líquida total
(a)

montante total de receitas provenientes do cliente

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui clientes responsáveis por mais de 10%
da sua receita líquida total. A Companhia acredita possuir um bom relacionamento com seus clientes.
(b)

segmentos operacionais afetados pelas receitas provenientes do cliente

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui clientes responsáveis por mais de 10%
da sua receita líquida total.
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(IHLWRVUHOHYDQWHVGDUHJXODomRHVWDWDOQDVDWLYLGDGHV
D
QHFHVVLGDGH GH DXWRUL]Do}HV JRYHUQDPHQWDLV SDUD R H[HUFtFLR GDV DWLYLGDGHV H
KLVWyULFRGHUHODomRFRPDDGPLQLVWUDomRS~EOLFDSDUDREWHQomRGHWDLVDXWRUL]Do}HV
$JrQFLD1DFLRQDOGH7HOHFRPXQLFDo}HV±$1$7(/
$&RPSDQKLDSRUPHLRGHVXDVFRQWURODGDVSUHVWDVHUYLoRVGHWHOHFRPXQLFDo}HVHVWDQGRVXMHLWD
j UHJXODomR H j ILVFDOL]DomR GD$1$7(/ (QWUH RXWUDV PHGLGDV QHFHVViULDV DR DWHQGLPHQWR GR
LQWHUHVVHS~EOLFRHSDUDRGHVHQYROYLPHQWRGDVWHOHFRPXQLFDo}HVEUDVLOHLUDVFRPSHWHj$1$7(/
H[SHGLU H H[WLQJXLU DXWRUL]Do}HV SDUD D SUHVWDomR GH VHUYLoRV GH WHOHFRPXQLFDo}HV QR UHJLPH
SULYDGRILVFDOL]DQGRHDSOLFDQGRVDQo}HVFRQIRUPHHVWDEHOHFLGRSHORDUWLJR;,GD/HL*HUDOGH
7HOHFRPXQLFDo}HV
$ SUHVWDomR GRV VHUYLoRV GH WHOHFRPXQLFDo}HV GHYH VHU UHDOL]DGD GH DFRUGR FRP R GLVSRVWR QD
OHJLVODomRIHGHUDOQmRVHOLPLWDQGRDRGLVSRVWRQD/HL*HUDOGH7HOHFRPXQLFDo}HV$LQGDDOpPGR
5HJXODPHQWR*HUDOGH2XWRUJDVFDGDXPGRVVHUYLoRVGHWHOHFRPXQLFDo}HVSRVVXLUHJXODPHQWR
HVSHFtILFRHPLWLGRSHOD$1$7(/$&RPSDQKLDSRUPHLRGHVXDVFRQWURODGDVSUHVWDRVVHJXLQWHV
VHUYLoRV GH WHOHFRPXQLFDo}HV L  6HUYLoR GH &RPXQLFDomR 0XOWLPtGLD ³6&0´  GLVFLSOLQDGR SHOD
5HVROXomR$1$7(/QGHGHPDLRGH LL 6HUYLoR7HOHI{QLFR)L[R&RPXWDGR ³67)&´ 
QDVPRGDOLGDGHV/RFDO/RQJD'LVWkQFLD1DFLRQDO ³/'1´ H/RQJD'LVWkQFLD,QWHUQDFLRQDO ³/',´ 
GLVFLSOLQDGRVSHOD5HVROXomR$1$7(/QGHGHGH]HPEURGHH LLL 6HUYLoRGH$FHVVR
&RQGLFLRQDGR ³6H$&´ GLVFLSOLQDGRSHOD5HVROXomR$1$7(/QGHGHPDUoRGH$
DXWRUL]DomRSDUDDSUHVWDomRGHVHUYLoRGHWHOHFRPXQLFDo}HVQmRWHUiVXDYLJrQFLDVXMHLWDDWHUPR
ILQDOFRQIRUPHGHWHUPLQDGRSHOD/HL*HUDOGH7HOHFRPXQLFDo}HV
$/HL*HUDOGH7HOHFRPXQLFDo}HVHVWDEHOHFHFRQGLo}HVVXEMHWLYDVSDUDDREWHQomRGHDXWRUL]DomR
GHVHUYLoRGHLQWHUHVVHFROHWLYRSHODHPSUHVD L HVWDUFRQVWLWXtGDVHJXQGRDVOHLVEUDVLOHLUDVFRP
VHGHHDGPLQLVWUDomRQR3DtV LL QmRHVWDUSURLELGDGHOLFLWDURXFRQWUDWDUFRPR3RGHU3~EOLFRQmR
WHUVLGRGHFODUDGDLQLG{QHDRXQmRWHUVLGRSXQLGDQRVGRLVDQRVDQWHULRUHVFRPDGHFUHWDomRGD
FDGXFLGDGH GH FRQFHVVmR SHUPLVVmR RX DXWRUL]DomR GH VHUYLoR GH WHOHFRPXQLFDo}HV RX GD
FDGXFLGDGHGHGLUHLWRGHXVRGHUDGLRIUHTXrQFLD LLL GLVSRUGHTXDOLILFDomRWpFQLFDSDUDEHPSUHVWDU
RVHUYLoRFDSDFLGDGHHFRQ{PLFRILQDQFHLUDUHJXODULGDGHILVFDOHHVWDUHPVLWXDomRUHJXODUFRPD
6HJXULGDGH 6RFLDO LY  QmR VHU QD PHVPD UHJLmR ORFDOLGDGH RX iUHD HQFDUUHJDGD GH SUHVWDU D
PHVPDPRGDOLGDGHGHVHUYLoR
'LDQWHGLVVRD&RPSDQKLDSRUPHLRGHVXDVFRQWURODGDVREWHYHSHUDQWHD$1$7(/RXWRUJDVSDUD
SUHVWDomR GH VHUYLoRV GH WHOHFRPXQLFDo}HV SRU FDGD VHUYLoR SUHVWDGR FRQIRUPH GHPRQVWUDGR
DEDL[R
(PSUHVD
&DER6HUYLoRVGH7HOHFRPXQLFDo}HV/WGD

$WRV$XWRUL]DWLYRV
6&0_7HUPR3967639Q$WRQ GH

6H$& _ 7HUPR 3966639 Q   $WR Q  GH

67)&/RFDO_7HUPR3%2$2Q$WRQGH

67)&/'1_7HUPR3%2$2Q$WRQGH
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67)&/',_7HUPR3%2$2Q$WRQGH

6&0_$WRQGH

&RQH[mR6HUYLoRVGH&RPXQLFDomR0XOWLPtGLD/WGD

6H$& _ 7HUPR 3966639 Q   $WR Q  GH

67)&/RFDO_7HUPR3%2$2Q$WRQGH

67)&/'1_7HUPR3%2$2Q$WRQGH

67)&/',_7HUPR3%2$2Q$WRQGH

6&0 _ 7HUPR 3967639 Q   $WR Q  GH


'LUHWD&RPXQLFDo}HV/WGD

6H$&_7HUPRGH$XWRUL]DomRQ$WRQGH

67)&/RFDO_7HUPR3%2$2Q$WRQGH

67)&/'1_7HUPR3%2$2Q$WRQGH

67)& /', _ 7HUPR 3%2$2 Q   $WR Q  GH

7HFQHW 3URYHGRU GH $FHVVR jV 5HGHV GH &RPXQLFDomR
/WGD

6&0_$WRQGH

9LGHRPDU5HGH1RUGHVWH6$

6&0_7HUPR3967639Q$WRQ GH

6H$& _ 7HUPR 3966639 Q   $WR Q  GH

67)&/RFDO_$WRQGH
67)&/'1_$WRQGH
67)&/',_$WRQGH

0HJD6HUYLoRVGH&RPXQLFDomR0XOWLPtGLD/WGD

6&0 _ 7HUPR 3967639 Q   $WR Q  GH

6H$& _ 7HUPR 3966639 Q   $WR Q  GH

67)&/RFDO_7HUPR3%2$2Q$WRQGH

67)&/'1_7HUPR3%2$2Q$WRQGH

67)&/',_7HUPR3%2$21$WRQGH


0HJD6HUYLoRVGH&RPXQLFDomR0XOWLPtGLD/WGD

6&0_$WRQGH

9DOH GHVWDFDU TXH D 5HVROXomR  GH  GH GH]HPEUR GH  TXH DSURYD R 5HJXODPHQWR GR
67)&YHGDDXPDPHVPDSUHVWDGRUDVXDFRQWURODGRUDFROLJDGDRXFRQWURODGDDSUHVWDomRGHXPD
PHVPD PRGDOLGDGH GH 67)& ORFDO /'1 RX /',  SRU PHLR GH PDLV GH XPD DXWRUL]DomR RX
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FRQFHVVmRHPXPDPHVPDiUHDGHSUHVWDomRGHVHUYLoRRXSDUWHGHODQRVWHUPRVGRDUWLJR(
$$1$7(/FRQFHGHSUD]RSDUDDUHJXODUL]DomRFRQIRUPHRSDUiJUDIR~QLFRGRDUWLJR(RTXH
SRGHUiRFRUUHUSRUPHLRGHUHQ~QFLDGHDXWRUL]DomRRXSRUPHLRGHFRQVROLGDomRGHRXWRUJDVGH
DFRUGRFRPRDUWLJR&$&RPSDQKLDSRUPHLRGHVXDVFRQWURODGDVHVWiHPSURFHVVRGH
UHJXODUL]DomRGDVVREUHSRVLo}HVGHRXWRUJDVGH67)&H[LVWHQWHV
3DUD D H[SORUDomR GH WDLV VHUYLoRV GH WHOHFRPXQLFDo}HV GH IRUPD HILFLHQWH H FRPSHWLWLYD D
&RPSDQKLDSRUPHLRGHVXDVFRQWURODGDVVHXWLOL]DGHXPDVpULHGHUHFXUVRVGHQWUHRVTXDLVVH
GHVWDFDRXVRGHUDGLRIUHTXrQFLDV&RQIRUPHHVWDEHOHFLGRSHOD/HL*HUDOGH7HOHFRPXQLFDo}HVD
DXWRUL]DomR GH XVR GH UDGLRIUHTXrQFLD p DWR DGPLQLVWUDWLYR YLQFXODGR DVVRFLDGR j FRQFHVVmR
SHUPLVVmR RX DXWRUL]DomR SDUD SUHVWDomR GH VHUYLoR GH WHOHFRPXQLFDo}HV TXH DWULEXL DR
LQWHUHVVDGR SRU SUD]R GHWHUPLQDGR R GLUHLWR GH XVR GH UDGLRIUHTXrQFLD QDV FRQGLo}HV OHJDLV H
UHJXODPHQWDUHV1mRVHUiQHFHVViULDDRXWRUJDGHDXWRUL]DomRSDUD L RXVRGHUDGLRIUHTXrQFLDSRU
PHLR GH HTXLSDPHQWRV GH UDGLDomR UHVWULWD GHILQLGRV SHOD $1$7(/ H LL  R XVR SHODV )RUoDV
$UPDGDVGHUDGLRIUHTXrQFLDVQDVIDL[DVGHVWLQDGDVDILQVH[FOXVLYDPHQWHPLOLWDUHV
1HVWH VHQWLGR D 'LUHWD &RPXQLFDo}HV FRQWURODGD GD &RPSDQKLD REWHYH SRU PHLR GH SURFHVVR
OLFLWDWyULRDXWRUL]DomRSDUDXVRGHEORFRVGHUDGLRIUHTXrQFLDVDVVRFLDGDVDR6&0FRQIRUPH7HUPR
GH $XWRUL]DomR Q  1mR REVWDQWH j REWHQomR GH DXWRUL]DomR SDUD XVR GH EORFRV GH
UDGLRIUHTXrQFLDVDVVRFLDGDVjRXWRUJDGH6&0D'LUHWD&RPXQLFDo}HVQmRREVHUYRXRSUD]RGH
PHVHVSDUDDHQWUDGDHPRSHUDomRGRVLVWHPDGHWHOHFRPXQLFDo}HVUHODFLRQDGRDRVFLWDGRVEORFRV
UHVXOWDQGR QD LQVWDXUDomR SHOD$1$7(/ GR 3URFHGLPHQWR SDUD$SXUDomR GH 'HVFXPSULPHQWR GH
2EULJDomR 3$'2  Q  1R kPELWR GR 3$'2 Mi IRL SURIHULGD GHFLVmR
DGPLQLVWUDWLYD TXH GLDQWH GR GHVFXPSULPHQWR REULJDFLRQDO SHOD 'LUHWD &RPXQLFDo}HV DSOLFRX D
VDQomRGHFDGXFLGDGHGDDXWRUL]DomRSDUDXVRGHEORFRVGHUDGLRIUHTXrQFLDV1RVWHUPRVGD/HL
*HUDOGH7HOHFRPXQLFDo}HVQmRSRGHUiSDUWLFLSDUGHOLFLWDomRRXUHFHEHURXWRUJDGHFRQFHVVmRD
HPSUHVDTXHWLYHUVLGRSXQLGDQRVGRLVDQRVDQWHULRUHVFRPDGHFUHWDomRGHFDGXFLGDGHGHGLUHLWR
GHXVRGHUDGLRIUHTXrQFLD
$&RPSDQKLDSRUPHLRGHVXDVFRQWURODGDVWDPEpPSUHVWD6HUYLoRGH9DORU$GLFLRQDGR ³69$´ 
HQWHQGLGRFRPRDDWLYLGDGHTXHDFUHVFHQWDDXPVHUYLoRGHWHOHFRPXQLFDo}HVTXHOKHGiVXSRUWH
H FRP R TXDO QmR VH FRQIXQGH QRYDV XWLOLGDGHV UHODFLRQDGDV DR DFHVVR DUPD]HQDPHQWR
DSUHVHQWDomRPRYLPHQWDomRRXUHFXSHUDomRGHLQIRUPDo}HV3RUQmRVHFRQIXQGLUFRPRVVHUYLoRV
GHWHOHFRPXQLFDo}HVDSUHVWDomRGH69$QmRUHTXHUDXWRUL]DomRGD$1$7(/
1R kPELWR GD ILVFDOL]DomR H UHJXODomR H[HUFLGDV SHOD $1$7(/ DV SUHVWDGRUDV GH VHUYLoRV GH
WHOHFRPXQLFDo}HV HVWmR VXMHLWDV DR SDJDPHQWR GH WD[DV HQFDUJRV VHWRULDLV H SUHoRV S~EOLFRV
GHFRUUHQWHV GDV RXWRUJDV GHWLGDV &DER 6HUYLoRV GH 7HOHFRPXQLFDo}HV /WGD 9LGHRPDU 5HGH
1RUGHVWH 6$ H 0HJD 6HUYLoRV GH &RPXQLFDomR 0XOWLPtGLD /WGD FRQWURODGDV GD &RPSDQKLD
SRVVXHPGpELWRVHPDEHUWRMXQWRj$1$7(/HPVXDPDLRULDUHODFLRQDGRVjFRQWULEXLomRDR)XQGR
GH8QLYHUVDOL]DomRGRV6HUYLoRVGH7HOHFRPXQLFDo}HV ³)XVW´ $LQGDD&RPSDQKLDSRUPHLRGH
VXDVFRQWURODGDVSRVVXLDREULJDomRGHUHFROKLPHQWRGD&RQWULEXLomRSDUDR'HVHQYROYLPHQWRGD
,QG~VWULD&LQHPDWRJUiILFD1DFLRQDO ³&RQGHFLQH´ MXQWRj$JrQFLD1DFLRQDOGR&LQHPD ³$QFLQH´ 
FRQIRUPHHVWDEHOHFHD/HL)HGHUDOQGHGHVHWHPEURGH
$OpP GD $1$7(/ DV FRQWURODGDV GD &RPSDQKLD TXH SRVVXHP HP VHX IDYRU DV RXWRUJDV SDUD
SUHVWDomR GR 6HUYLoR GH $FHVVR &RQGLFLRQDGR 6H$&  SRSXODUPHQWH FRQKHFLGR SRU 79 SRU
DVVLQDWXUD HVWmR DLQGD VXMHLWDV DR FXPSULPHQWR GDV QRUPDV H REULJDo}HV SUHYLVWDV QD /HL Q
 /HL GR 6H$&  H UHJXODPHQWDGDV SHOD $QFLQH HP UHODomR jV DWLYLGDGHV GH
HPSDFRWDPHQWR H GLVWULEXLomR GH FRQWH~GR 7DLV FRQWURODGDV GD &RPSDQKLD UHTXHUHP
UHJLVWURFUHGHQFLDPHQWR SHUDQWH D$QFLQH QRV WHUPRV GD /HL GR 6H$& GD 0HGLGD 3URYLVyULD Q
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GHGHVHWHPEURGHTXHFULRXD$QFLQHHGD,QVWUXomR1RUPDWLYDQGHGH
GH]HPEURGH(PFDVRGHGHVFXPSULPHQWRGDVGLVSRVLo}HVGD/HLGR6H$&RLQIUDWRUHVWDUi
VXMHLWRjVVHJXLQWHVVDQo}HVDSOLFiYHLVSHOD$QFLQHVHPSUHMXt]RGDVGHQDWXUH]DFLYLOHSHQDO L 
DGYHUWrQFLD LL  PXOWD LLL  VXVSHQVmR WHPSRUiULD GR FUHGHQFLDPHQWR H LY  FDQFHODPHQWR GR
FUHGHQFLDPHQWR
&RQVLGHUDQGRTXHDVDXWRUL]Do}HVSDUDSUHVWDomRGHVHUYLoRGHWHOHFRPXQLFDo}HVQmRSRVVXHP
VXDYLJrQFLDVXMHLWDDWHUPRILQDOSRGHUmRVHUH[WLQWDVVRPHQWHSRU L FDVVDomR LL FDGXFLGDGH LLL 
GHFDLPHQWR LY UHQ~QFLDRX Y DQXODomRFRQIRUPHDHVSHFLILFLGDGHGHFDGDPRGDOLGDGHWUD]LGD
SHOD/HL*HUDOGH7HOHFRPXQLFDo}HV3RUVXDYH]DDXWRUL]DomRGHXVRGHUDGLRIUHTXrQFLDVVHUi
H[WLQWDSHORDGYHQWRGHVHXWHUPRILQDORXQRFDVRGHVXDWUDQVIHUrQFLDLUUHJXODUDVVLPFRPRSRU
FDGXFLGDGH GHFDLPHQWR UHQ~QFLD RX DQXODomR GD DXWRUL]DomR SDUD SUHVWDomR GR VHUYLoR GH
WHOHFRPXQLFDo}HVTXHGHODVHXWLOL]D
$LQGD HYHQWXDO LQREVHUYkQFLD GRV GHYHUHV GHFRUUHQWHV GRV DWRV DXWRUL]DWLYRV H GD OHJLVODomR
UHJXODPHQWDomR DSOLFiYHLV VXMHLWDUi RV LQIUDWRUHV jV VHJXLQWHV VDQo}HV DSOLFiYHLV SHOD $1$7(/
VHPSUHMXt]RGDVGHQDWXUH]DFLYLOHSHQDODVVHJXUDGDDRSRUWXQLGDGHGHSUpYLDHDPSODGHIHVD L 
DGYHUWrQFLD LL PXOWD LLL VXVSHQVmRWHPSRUiULD LY FDGXFLGDGHH Y GHFODUDomRGHLQLGRQHLGDGH
&RQIRUPH D 5HVROXomR $1$7(/ Q  GH  GH PDLR GH  TXH DSURYD R 5HJXODPHQWR GH
$SOLFDomR GH 6DQo}HV $GPLQLVWUDWLYDV DOpP GDV VDQo}HV SUHYLVWDV QD /HL *HUDO GH
7HOHFRPXQLFDo}HVD$1$7(/WDPEpPSRGHUiDSOLFDUVDQo}HVGHREULJDomRGHID]HUHREULJDomR
GHQmRID]HU
$&RPSDQKLDSRUPHLRGHVXDVFRQWURODGDVGHWpPWRGDVDVOLFHQoDVDSOLFiYHLVSDUDIXQFLRQDPHQWR
GH HVWDo}HV HPLWLGDV SHOD $1$7(/ DVVRFLDGDV jV HVWDo}HV GH FDGD XP GRV VHUYLoRV GH
WHOHFRPXQLFDo}HVSUHVWDGRV&RPSHWHj$1$7(/H[SHGLURXUHFRQKHFHUDFHUWLILFDomRGHSURGXWRV
GHWHOHFRPXQLFDo}HVREVHUYDGRVRVSDGU}HVHQRUPDVGHILQLGRVSHOD5HVROXomR$1$7(/Q
GHGHRXWXEURGH
$LQGDYDOHPHQFLRQDUTXHD&RPSDQKLDpSDUWHHPFRQWUDWRVFRPRXWUDVSUHVWDGRUDVGHVHUYLoRV
GHWHOHFRPXQLFDo}HVFRPRDFRUGRVGHVZDSFRQWUDWRVGHLQWHUFRQH[mRGHUHGHVHFRQWUDWRVGH
FRPSDUWLOKDPHQWR GH LQIUDHVWUXWXUD $SHVDU GH VHUHP FRQWUDWRV UHJLGRV SHOR GLUHLWR SULYDGR D
$1$7(/ p FRPSHWHQWH SDUD ILVFDOL]iORV QRV WHUPRV GD /HL *HUDO GH 7HOHFRPXQLFDo}HV H GD
UHJXODPHQWDomRHVSHFtILFDSDUDFDGDWLSRGHFRQWUDWR(PUHODomRDRVFRQWUDWRVGHLQWHUFRQH[mRGH
UHGHVVXDKRPRORJDomRSHOD$1$7(/pFRQGLomRGHHILFiFLDGRFRQWUDWRQDIRUPDGD/HL*HUDOGH
7HOHFRPXQLFDo}HV *UDQGH SDUWH GRV FRQWUDWRV GH LQWHUFRQH[mR GH UHGH FHOHEUDGRV SHOD
&RPSDQKLD SRU PHLR GH VXDV FRQWURODGDV SRVVXL YLJrQFLD GH  PHVHV PDV HVWi VXMHLWD j
UHQRYDomRDXWRPiWLFD
/LFHQFLDPHQWRDPELHQWDO
'HDFRUGRFRPD/HL)HGHUDOQ ³3ROtWLFD1DFLRQDOGR0HLR$PELHQWH´RX³310$´ D
FRQVWUXomRLQVWDODomRDPSOLDomRPRGLILFDomRHRSHUDomRGHHVWDEHOHFLPHQWRVRXDWLYLGDGHVTXH
XWLOL]HPUHFXUVRVQDWXUDLVRXTXHSRVVDPVHUFRQVLGHUDGDVHIHWLYDRXSRWHQFLDOPHQWHSROXLGRUDVRX
DLQGDSDVVtYHLVGHFDXVDUGHJUDGDomRDPELHQWDOHVWmRVXMHLWDVDROLFHQFLDPHQWRDPELHQWDOTXH
SRGH YLU D RFRUUHU HP kPELWR IHGHUDO HVWDGXDO RX PXQLFLSDO D GHSHQGHU GD WLSRORJLD SRUWH H
ORFDOL]DomR GR HPSUHHQGLPHQWR $ /HL &RPSOHPHQWDU Q  IL[D RV FULWpULRV JHUDLV GH
FRPSHWrQFLDSDUDGHWHUPLQDUDDXWRULGDGHDPELHQWDOUHVSRQViYHOSHOROLFHQFLDPHQWRDPELHQWDOGR
HPSUHHQGLPHQWR
&RQIRUPH GHILQLGR SHOD 5HVROXomR Q  GR &RQVHOKR 1DFLRQDO GH 0HLR $PELHQWH
³&21$0$´  R SURFHVVR GH OLFHQFLDPHQWR HQJORED HP UHJUD WUrV GLIHUHQWHV HWDSDV D /LFHQoD
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3UpYLD ³/3´  FRQFHGLGD QD IDVH SUHOLPLQDU GR HPSUHHQGLPHQWR DSURYDQGR D VXD ORFDOL]DomR H
FRQFHSomRHDWHVWDQGRVXDYLDELOLGDGHDPELHQWDOHTXHDYDOLDDVFRQGLo}HVEiVLFDVGHORFDOL]DomR
LQVWDODomRHRSHUDomRGDDWLYLGDGHRXHPSUHHQGLPHQWRD/LFHQoDGH,QVWDODomR ³/,´ TXHDXWRUL]D
DVXDHIHWLYDLQVWDODomRHLPSOHPHQWDomRHSRUILPD/LFHQoDGH2SHUDomR ³/2´ TXHDXWRUL]DR
LQtFLR GD RSHUDomR GD DWLYLGDGH RX HPSUHHQGLPHQWR OLFHQFLDGR 2 SURFHVVR GH OLFHQFLDPHQWR
DPELHQWDO SRGH RFRUUHU GH IRUPD VLPSOLILFDGD DR LQYpV GR VLVWHPD WULIiVLFR SUHYLDPHQWH GHVFULWR
SRUpPDVXDDSOLFDELOLGDGHGHSHQGHUiGDVHVSHFLILFLGDGHVGRSURMHWRGRkPELWRGRVVHXVLPSDFWRV
DPELHQWDLV GD ORFDOLGDGH H GRV FULWpULRV GH H[LJLELOLGDGH HVWDEHOHFLGRV SHOR yUJmR DPELHQWDO
FRPSHWHQWH
$OJXPDV GDV XQLGDGHV RSHUDFLRQDLV GD &RPSDQKLD HVWmR VXMHLWDV D OLFHQFLDPHQWR DPELHQWDO
5HIHULGDV OLFHQoDV SRVVXHP YDOLGDGH OLPLWDGD GH PRGR TXH GHYHUmR WHU VXD UHQRYDomR
SHULRGLFDPHQWH H WHPSHVWLYDPHQWH VROLFLWDGD SHUDQWH RV UHVSHFWLYRV yUJmRV DPELHQWDLV
OLFHQFLDGRUHV VRE SHQD GH SHUGD GH VXD YDOLGDGH H LUUHJXODULGDGH GD DWLYLGDGH HRX
HPSUHHQGLPHQWR$LQGDDVOLFHQoDVDPELHQWDLVSRGHPHVWDEHOHFHUFRQGLFLRQDQWHVWpFQLFDVSDUDR
GHVHQYROYLPHQWR GH DWLYLGDGHV TXH VmR FRQGLo}HV GH YDOLGDGH H R GHVFXPSULPHQWR GHVVDV
FRQGLFLRQDQWHVSRGHLPSDFWDUDUHJXODULGDGHGDVRSHUDo}HVGD&RPSDQKLD
$RSHUDomRGHDWLYLGDGHVHIHWLYDRXSRWHQFLDOPHQWHSROXLGRUDVVHPOLFHQoDDPELHQWDOYiOLGDRXHP
GHVDFRUGRFRPDVVXDVFRQGLFLRQDQWHVSRGHLPSOLFDUQDDSOLFDomRGHSHQDOLGDGHVFRPRDLPSRVLomR
GHPXOWDVGHDWp5PLOK}HVHDVXVSHQVmRGHDWLYLGDGHVSRUH[HPSORQDHVIHUDDGPLQLVWUDWLYD
5HVSRQVDELOLGDGHDPELHQWDO
$ UHVSRQVDELOLGDGH DPELHQWDO SRGH RFRUUHU HP WUrV HVIHUDV GLYHUVDV H LQGHSHQGHQWHV L 
DGPLQLVWUDWLYD LL  FLYLO H LLL  FULPLQDO (VWD SUHYLVmR p HQFRQWUDGD QR SDUiJUDIR  GR DUW  GD
&RQVWLWXLomR)HGHUDOGH
'L]VHTXHDVWUrVHVIHUDVGHUHVSRQVDELOLGDGHPHQFLRQDGDVDFLPDVmR³GLYHUVDVHLQGHSHQGHQWHV´
SRUTXHSRUXPODGRRDJHQWHSRGHVHUUHVSRQVDELOL]DGRQRVWUrVQtYHLV3RURXWURODGRDDXVrQFLD
GH UHVSRQVDELOLGDGH HP XPD GH WDLV HVIHUDV QmR LVHQWD QHFHVVDULDPHQWH R DJHQWH GD
UHVSRQVDELOLGDGHQDVGHPDLV
Responsabilidade administrativa
1RTXHVHUHIHUHjUHVSRQVDELOLGDGHDGPLQLVWUDWLYDWRGDDomRRXRPLVVmRTXHLPSRUWHQDYLRODomR
GHQRUPDGHSUHVHUYDomRDRPHLRDPELHQWHGHFRUUHQWHGHFXOSDRXGRORLQGHSHQGHQWHPHQWHGD
HIHWLYDRFRUUrQFLDGHGDQRDPELHQWDOpFRQVLGHUDGDLQIUDomRDGPLQLVWUDWLYDDPELHQWDO
'HDFRUGRFRPDOHJLVODomREUDVLOHLUDDVPXOWDVSRULQIUDo}HVDGPLQLVWUDWLYDVSRGHPFKHJDUDDWp
5  PLOK}HV VHQGR TXH D PXOWD Pi[LPD p DSOLFDGD JHUDOPHQWH HP FDVRV GH PDLRU LPSDFWR
DPELHQWDORXULVFRjVD~GHKXPDQD2XWUDVSHQDOLGDGHVLQFOXHPSRUH[HPSORRHPEDUJRGHREUD
RX DWLYLGDGH H VXDV UHVSHFWLYDV iUHDV GHPROLomR GH REUD H VXVSHQVmR SDUFLDO RX WRWDO GDV
DWLYLGDGHV$OpPGLVVRDUHJXODUL]DomRGHFDVRVGHLQIUDomRDPELHQWDOSRGHHQVHMDUDFHOHEUDomR
GHWHUPRVGHFRPSURPLVVRFRPDDXWRULGDGHFRPSHWHQWH
Responsabilidade Civil
1DHVIHUDFLYLODUHVSRQVDELOLGDGHpREMHWLYDSHORVGDQRVFDXVDGRVDRPHLRDPELHQWHHDWHUFHLURV
FRQIRUPH SUHYLVWR QR DUWLJR   GD 310$ H SRUWDQWR p DSOLFDGD LQGHSHQGHQWHPHQWH GD
YHULILFDomRGHFXOSD
$GHPDLV D UHVSRQVDELOLGDGH FLYLO DPELHQWDO p VROLGiULD HQWUH RV DJHQWHV FDXVDGRUHV GR GDQR
DPELHQWDOSRGHQGRVHUDWULEXtGDDWRGRVRVUHVSRQViYHLVGLUHWDRXLQGLUHWDPHQWHSHODDWLYLGDGH
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FDXVDGRUD GH GHJUDGDomR DPELHQWDO (P YLUWXGH GR FDUiWHU VROLGiULR GD UHVSRQVDELOLGDGH FLYLO
DPELHQWDO XP GRV DJHQWHV SRGHUi UHVSRQGHU SHOR GDQR DPELHQWDO WRWDO FDEHQGROKH DomR GH
UHJUHVVR FRQWUD RV GHPDLV FDXVDGRUHV GR GDQR DPELHQWDO 1mR H[LVWH QD OHJLVODomR EUDVLOHLUD
SUHYLVmRGHWHWRRXOLPLWDomRQRYDORUDVHUIL[DGRDWtWXORGHLQGHQL]DomRSHORGDQRDPELHQWDORTXDO
GHYHUiVHUSURSRUFLRQDODRGDQRFDXVDGR
'HVVDIRUPDDFRQWUDWDomRGHWHUFHLURVSDUDSURFHGHUTXDOTXHUVHUYLoRQRVHPSUHHQGLPHQWRVGD
&RPSDQKLDLQFOXLQGRSRUH[HPSORDVXSUHVVmRGHYHJHWDomRRXDGHVWLQDomRGHUHVtGXRVVyOLGRV
QmR LVHQWD D &RPSDQKLD GH UHVSRQVDELOLGDGH SRU HYHQWXDLV GDQRV DPELHQWDLV FDXVDGRV SHORV
WHUFHLURV FRQWUDWDGRV FDVR HVWHV QmR GHVHPSHQKHP VXDV DWLYLGDGHV HP FRQIRUPLGDGH FRP DV
QRUPDVDPELHQWDLV
Responsabilidade Criminal
$ /HL )HGHUDO Q  ³/HL GH &ULPHV $PELHQWDLV´  SUHYr D UHVSRQVDELOL]DomR GH WRGRV
DTXHOHVTXHGHTXDOTXHUIRUPDFRQFRUUHPSDUDDSUiWLFDGHFULPHVFRQWUDRPHLRDPELHQWHVHQGR
FDGD TXDO SHQDOL]DGR QD PHGLGD GH VXD FXOSDELOLGDGH $OpP GLVVR D SHVVRD MXUtGLFD SRGH VHU
FRQGHQDGD FULPLQDOPHQWH FDVR R FULPH DPELHQWDO WHQKD VLGR FRPHWLGR SRU GHFLVmR GH VHX
UHSUHVHQWDQWHOHJDORXFRQWUDWXDORXGHVHXyUJmRFROHJLDGRQRLQWHUHVVHRXEHQHItFLRGDSUySULD
TXDQGRFRPSURYDGRFXOSDRXGRORGRLQIUDWRU
2VGLUHWRUHVDGPLQLVWUDGRUHVHRXWUDVSHVVRDVItVLFDVTXHDWXHPFRPRSUHSRVWRVRXPDQGDWiULRV
GDSHVVRDMXUtGLFDFRQGHQDGDHTXHFRQFRUUDPSDUDDSUiWLFDGHFULPHVDPELHQWDLVDWULEXtGRVD
HVWD HVWmR WDPEpP VXMHLWRV QD PHGLGD GH VXD FXOSDELOLGDGH D SHQDV UHVWULWLYDV GH GLUHLWRV H
SULYDWLYDVGHOLEHUGDGH
$GLFLRQDOPHQWH D /HL GH &ULPHV $PELHQWDLV SUHYr D SRVVLELOLGDGH GH GHVFRQVLGHUDomR GD
SHUVRQDOLGDGHMXUtGLFDUHODWLYDPHQWHjSHVVRDMXUtGLFDFDXVDGRUDGDLQIUDomRDPELHQWDOVHPSUHTXH
HVWDIRUREVWiFXORDRUHVVDUFLPHQWRGHSUHMXt]RVFDXVDGRVjTXDOLGDGHGRPHLRDPELHQWH
5HVtGXRV6yOLGRV
$ /HL )HGHUDO Q  ³3ROtWLFD 1DFLRQDO GH 5HVtGXRV 6yOLGRV´  HVWDEHOHFH TXH DV
HPSUHVDVJHUDGRUDVGHUHVtGXRVVyOLGRVFODVVLILFDGRVFRPRSHULJRVRVLQGXVWULDLVRXTXHSRUVXD
QDWXUH]D FRPSRVLomR RX YROXPH QmR VHMDP HTXLSDUDGRV DRV UHVtGXRV GRPLFLOLDUHV SHOR SRGHU
S~EOLFRPXQLFLSDOGHYHPREULJDWRULDPHQWHHODERUDUSODQRVGHJHUHQFLDPHQWRGHUHVtGXRVVyOLGRV
³3*56´  SDUD RV UHVtGXRV JHUDGRV YLVDQGR DVVHJXUDU D VXD GLVSRVLomR ILQDO DPELHQWDOPHQWH
DGHTXDGD 2 GHVFXPSULPHQWR GD OHJLVODomR DPELHQWDO VREUH UHVtGXRV VyOLGRV SRGH HQVHMDU QD
DSOLFDomRGDVVDQo}HVDGPLQLVWUDWLYDVHFULPLQDLVDFLPDPHQFLRQDGDVDOpPGDREULJDomRGHUHSDUDU
HYHQWXDLVGDQRVDPELHQWDLVFDXVDGRV
E
SROtWLFDDPELHQWDOGRHPLVVRUHFXVWRVLQFRUULGRVSDUDRFXPSULPHQWRGDUHJXODomR
DPELHQWDO H VH IRU R FDVR GH RXWUDV SUiWLFDV DPELHQWDLV LQFOXVLYH D DGHVmR D SDGU}HV
LQWHUQDFLRQDLVGHSURWHomRDPELHQWDO
$WpDGDWDGHIHFKDPHQWRGRSUHVHQWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDD&RPSDQKLDQmRKDYLDDGHULGRD
SDGU}HV LQWHUQDFLRQDLV GH SURWHomR DPELHQWDO 1mR REVWDQWH FRPR UHTXLVLWR SDUD D REWHQomR H
PDQXWHQomRGHVHXVILQDQFLDPHQWRVFRPRInternational Finance Corporation ³,)&´ D&RPSDQKLD
GHYHREVHUYDUDVGLUHWUL]HVHVWDEHOHFLGDVQRIFC Performance StandardsEDVHDGRQRWorld Bank
Group Environmental, Health, and Safety Guidelines 3DUD PDLRUHV LQIRUPDo}HV D UHVSHLWR GDV
SUiWLFDV GH VXVWHQWDELOLGDGH DGRWDGDV SHOD &RPSDQKLD YLGH LWHP  GHVWH )RUPXOiULR GH
5HIHUrQFLD
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5HJXODomRUHODWLYDjSURWHomRGHGDGRVSHVVRDLV
$V QRUPDV VREUH SULYDFLGDGH H SURWHomR GH GDGRV SHVVRDLV QR PXQGR WrP HYROXtGR
FRQVLGHUDYHOPHQWHQRV~OWLPRVDQRVGHPRGRDHVWDEHOHFHUUHJUDVPDLVREMHWLYDVVREUHFRPRRV
GDGRVSHVVRDLVDTXLGHILQLGRVFRPRWRGDHTXDOTXHULQIRUPDomRSDVVtYHOGHLGHQWLILFDUXPDSHVVRD
QDWXUDO±SRGHPVHUXWLOL]DGRV
1R%UDVLODWpDJRVWRGHRWHPDHUDWUDWDGRSHORMXGLFLiULRGHIRUPDFDVXtVWLFDHSRQWXDOSRU
PHLRGDLQWHUSUHWDomRGHXPDVpULHGHGLVSRVLo}HVOHJDLVHVSDUVDVHVHWRULDLVTXDLVVHMDP
•

•

•

•

•

D&RQVWLWXLomR)HGHUDO%UDVLOHLUDTXHHVWDEHOHFHXFRPRGLUHLWRVFRQVWLWXFLRQDLVRGLUHLWRj
LQWLPLGDGHjYLGDSULYDGDHjLPDJHP
R&yGLJRGH'HIHVDGR&RQVXPLGRU /HLQ TXHWURX[HFRQWRUQRVPDLVREMHWLYRV
SDUD D DEHUWXUD GH EDQFRV GH GDGRV GH FRQVXPLGRUHV H FDGDVWUR GH PDXV SDJDGRUHV
HVWDEHOHFHQGR LQFOXVLYH TXH R FRQVXPLGRU GHYH WHU DFHVVR DRV GDGRV SHVVRDLV TXH
FRQVWDPHPWDLVEDQFRVGHGDGRVVREUHHOHEHPFRPRVREUHDVVXDVUHVSHFWLYDVIRQWHV
D/HLGR&DGDVWUR3RVLWLYR /HLQ DOWHUDGDHPDEULOGHTXHHVWDEHOHFHX
UHJUDVHVSHFtILFDVSDUDDFULDomRGHEDQFRVGHGDGRVGHERQVSDJDGRUHVGHWHUPLQDQGRTXH
p GLUHLWR GR FDGDVWUDGR GHQWUH RXWURV VHU LQIRUPDGR SUHYLDPHQWH VREUH D LGHQWLGDGH GR
JHVWRUHVREUHRDUPD]HQDPHQWRHRREMHWLYRGRWUDWDPHQWRGRVVHXVGDGRVSHVVRDLVHWHU
RVVHXVGDGRVSHVVRDLVXWLOL]DGRVVRPHQWHGHDFRUGRFRPDILQDOLGDGHSDUDDTXDOHOHVIRUDP
FROHWDGRV
R 0DUFR &LYLO GD ,QWHUQHW /HL Q   TXH WUDWRX HP GLYHUVRV DUWLJRV VREUH D
SURWHomRGDSULYDFLGDGHHGRVGDGRVSHVVRDLVGDVSHVVRDVQRDPELHQWHRQOLQHPDVQmR
GHILQLXRFRQFHLWRGHGDGRVSHVVRDLVH
R 'HFUHWR UHJXODPHQWDGRU GR 0DUFR &LYLO GD ,QWHUQHW 'HFUHWR Q   TXH GHQWUH
RXWUDV SURYLGrQFLDV GHILQLX GDGRV SHVVRDLV FRPR DTXHOHV UHODFLRQDGR j SHVVRD QDWXUDO
LGHQWLILFDGD RX LGHQWLILFiYHO WDLV FRPR Q~PHURV LGHQWLILFDGRUHV GDGRV ORFDFLRQDLV RX
LGHQWLILFDGRUHVHOHWU{QLFRVTXDQGRHVWHVHVWLYHUHPUHODFLRQDGRVDXPDSHVVRD

&RQWXGRFRPDSURPXOJDomRGD/HL*HUDOGH3URWHomRGH'DGRV /HLQ±³/*3'´ DV
SUiWLFDVUHODFLRQDGDVDRWUDWDPHQWRGHGDGRVSHVVRDLVQR%UDVLOSDVVDUDPDVHUUHJXODGDVGHIRUPD
JHUDO HQmRPDLVDSHQDVVHWRULDO HVWDEHOHFHQGRXPPLFURVVLVWHPDGHUHJUDVTXHLPSDFWDWRGRV
RVVHWRUHVGDHFRQRPLD
$ /*3' WHP FRPR REMHWLYR SURWHJHU RV GLUHLWRV IXQGDPHQWDLV GH OLEHUGDGH SULYDFLGDGH H OLYUH
GHVHQYROYLPHQWR GD SHUVRQDOLGDGH GDV SHVVRDV QDWXUDLV FULDQGR XP DPELHQWH GH PDLRU FRQWUROH
GRVLQGLYtGXRVVREUHRVVHXVGDGRVHGHPDLRUHVUHVSRQVDELOLGDGHVSDUDDVRUJDQL]Do}HVTXHRV
WUDWDPLQVWLWXLQGRQRYDVREULJDo}HVHOLPLWDo}HVDVHUHPREVHUYDGDV
$WtWXORH[HPSOLILFDWLYRD/*3'HVWDEHOHFHXPDVpULHGHSULQFtSLRVTXHGHYHPVHUREVHUYDGRVQR
WUDWDPHQWR GH GDGRV SHVVRDLV TXDLV VHMDP ILQDOLGDGH DGHTXDomR QHFHVVLGDGH OLYUH DFHVVR
TXDOLGDGHGRVGDGRVWUDQVSDUrQFLDVHJXUDQoDSUHYHQomRQmRGLVFULPLQDomRUHVSRQVDELOL]DomRH
SUHVWDomRGHFRQWDV
2 kPELWR GH DSOLFDomR GD /*3' DEUDQJH WRGDV DV DWLYLGDGHV GH WUDWDPHQWR GH GDGRV SHVVRDLV
LQFOXVLYH HP DPELHQWH RQOLQH H VH HVWHQGH D SHVVRDV ItVLFDV MXUtGLFDV H HQWLGDGHV S~EOLFDV H
SULYDGDV LQGHSHQGHQWHPHQWH GR SDtV RQGH HVWmR VHGLDGDV RX RQGH RV GDGRV VmR KRVSHGDGRV
GHVGHTXH L RWUDWDPHQWRGHGDGRVSHVVRDLVRFRUUDQR%UDVLO LL DDWLYLGDGHGHWUDWDPHQWRGHGDGRV
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SHVVRDLVVHGHVWLQHDRIHUHFHUHIRUQHFHUEHQVRXVHUYLoRVDLQGLYtGXRVORFDOL]DGRVQR%UDVLO LLL R
WUDWDPHQWRGHGDGRVSHVVRDLVHQYROYDRSURFHVVDPHQWRGDGRVGHLQGLYtGXRVORFDOL]DGRVQR%UDVLO
RX LLL RVWLWXODUHVGRVGDGRVHVWHMDPORFDOL]DGRVQR%UDVLOQRPRPHQWRHPTXHVHXVGDGRVSHVVRDLV
VmRFROHWDGRV
$OpP GLVVR D OHL HVWDEHOHFH GLYHUVDV KLSyWHVHV DXWRUL]DGRUDV GR WUDWDPHQWR GH GDGRV SHVVRDLV
GLVS}H VREUH XPD JDPD GH GLUHLWRV GRV WLWXODUHV GH GDGRV SHVVRDLV H SUHYr VDQo}HV SDUD R
GHVFXPSULPHQWRGHVXDVGLVSRVLo}HVTXHYDULDPGHXPDVLPSOHVDGYHUWrQFLDHGHWHUPLQDomRGH
H[FOXVmR GRV GDGRV SHVVRDLV WUDWDGRV GH IRUPD LUUHJXODU j LPSRVLomR GH XPD PXOWD QR YDORU
HTXLYDOHQWHDDWp GRLVSRUFHQWR GRIDWXUDPHQWRGDRUJDQL]DomRQR%UDVLO
5HOHYDQWHGHVWDFDUTXHDSyVDSXEOLFDomRGD/*3'HVWDIRLDOWHUDGDSRUPHLRGD/HL
TXH GHQWUH RXWUDV SURYLGrQFLDV FULRX D $XWRULGDGH 1DFLRQDO GH 3URWHomR GH 'DGRV ³$13'´ 
DXWRULGDGHTXHWHUiFRPRIXQomRSULPRUGLDOJDUDQWLUDREVHUYkQFLDGDVQRUPDVVREUHSURWHomRGH
GDGRVQR%UDVLOHWHUiSRGHUHVHUHVSRQVDELOLGDGHVDQiORJDVjVDXWRULGDGHVHXURSHLDVGHSURWHomR
GHGDGRVH[HUFHQGRXPWULSORSDSHOGH L LQYHVWLJDomRRTXDOFRPSUHHQGHRSRGHUGHHPLWLUQRUPDV
HSURFHGLPHQWRVGHOLEHUDUVREUHDLQWHUSUHWDomRGD/*3'HVROLFLWDULQIRUPDo}HVGHFRQWURODGRUHV
HRSHUDGRUHVGHGDGRVSHVVRDLV LL H[HFXomRGDVSHQDOLGDGHVSUHYLVWDVQD/*3'SRUPHLRGH
SURFHVVR DGPLQLVWUDWLYR QRV FDVRV GH GHVFXPSULPHQWR GD OHL H LLL  HGXFDomR FRP D
UHVSRQVDELOLGDGHGHIRPHQWDURFRQKHFLPHQWRVREUHSURWHomRGHGDGRVHPHGLGDVGHVHJXUDQoDGD
LQIRUPDomRQRSDtVLQFOXVLYHSURPRYHQGRSDGU}HVGHVHUYLoRVHSURGXWRVTXHIDFLOLWHPRFRQWUROH
GHGDGRVHHODERUDQGRHVWXGRVVREUHSUiWLFDVQDFLRQDLVHLQWHUQDFLRQDLVSDUDDSURWHomRGHGDGRV
SHVVRDLVHSULYDFLGDGHHQWUHRXWURV
2FRUUHTXHDWpRSUHVHQWHPRPHQWRD$13'QmRIRLHIHWLYDPHQWHHVWUXWXUDGDSHORSRGHUS~EOLFR
RX VHMD RV PHPEURV GH VHX &RQVHOKR 'LUHWRU DLQGD QmR IRUDP QRPHDGRV SHOR 3UHVLGHQWH GD
5HS~EOLFDSDUDSRVWHULRUDSURYDomRSHOR6HQDGRFRQIRUPHHVWDEHOHFLGRSHODOHL&RPLVVRDOJXQV
yUJmRVGHGHIHVDGRFRQVXPLGRUMiWrPDWXDGRDQWHVPHVPRGDYLJrQFLDGD/*3'HVSHFLDOPHQWH
HP FDVRV GH LQFLGHQWHV GH VHJXUDQoD TXH UHVXOWHP HP DFHVVRV LQGHYLGRV D GDGRV SHVVRDLV
H[HUFHQGR IXQo}HV GH ILVFDOL]DomR GD /*3' H DR FXPSULPHQWR GH ERDV SUiWLFDV GH SURWHomR GH
GDGRVSHVVRDLVDSOLFDQGRSHQDOLGDGHVSUHYLVWDVQR&yGLJRGH'HIHVDGR&RQVXPLGRUH0DUFR&LYLO
GD,QWHUQHW
/RJR DQWHV PHVPR GD /*3' HQWUDU HP YLJRU D &RPSDQKLD GHYH REVHUYDU RV UHTXLVLWRV GH
VHJXUDQoDSUHYLVWRVQDOHJLVODomRYLJHQWHHDSOLFiYHOTXDQWRjSURWHomRGHGDGRVGHPRGRDJDUDQWLU
FRQIRUPLGDGH FRP RV UHTXLVLWRV OHJDLV H PLQLPL]DU VLWXDo}HV GH ULVFR FRPR LQGLVSRQLELOLGDGH GR
VHUYLoRRXDFHVVRDRXXVRQmRDXWRUL]DGRGHGDGRVSHVVRDLVSRVWRTXHHYHQWXDOQmRFRQIRUPLGDGH
FRP D OHJLVODomR DSOLFiYHO j SURWHomR GH GDGRV SHVVRDLV VHJXUDQoD GD LQIRUPDomR H RXWUDV
UHJXODPHQWDo}HVJRYHUQDPHQWDLVQRVHWRUGHWHFQRORJLDGDLQIRUPDomRDWXDOPHQWHSRGHPUHVXOWDU
WDPEpPHPLQGHQL]Do}HVGDQRVUHSXWDFLRQDLVHQDSHUGDGDFRQILDQoDGHFOLHQWHVQDVHJXUDQoD
GRVVHUYLoRVDIHWDQGRDGYHUVDPHQWHD&RPSDQKLD
$GHPDLVQHFHVViULRHVFODUHFHUTXHDWXDOPHQWHDHQWUDGDHPYLJRUGD/*3'HVWiSUHYLVWDSDUD
RFRUUHUQRPi[LPRDWpRGLDGHVHWHPEURGHGHDFRUGRFRPR&RQJUHVVR1DFLRQDOHFRP
R*DELQHWHGD3UHVLGrQFLDGD5HS~EOLFDGR%UDVLOHQTXDQWRDDSOLFDELOLGDGHGHVXDVSHQDOLGDGHV
DGPLQLVWUDWLYDV DTXHODVDSOLFiYHLVSHOD$13' SDUDRGLDGHDJRVWRGHQRVWHUPRVGD/HL
Q
,VVRSRUTXHHPGHDEULOGHIRLSURPXOJDGDD0HGLGD3URYLVyULDQTXHGHQWUH
RXWUDV SURYLGrQFLDV GHWHUPLQDYD D SURUURJDomR GD vacatio legis GD /*3' HVWDEHOHFHQGR TXH D
/*3'HQWUDULD HPYLJRU QR GLD  GHPDLR GH 1R HQWDQWR FRQVLGHUDQGR TXH L QR %UDVLO
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0HGLGDV 3URYLVyULDV VmR QRUPDV FRP HILFiFLD LPHGLDWD PDV GLVSRVLo}HV WUDQVLWyULDV TXH
QHFHVVLWDPGHDSURYDomRGR&RQJUHVVR1DFLRQDOSDUDVHUHPFRQYHUWLGDVHPOHLGHIRUPDGHILQLWLYD
LL DRDQDOLVDUDVGLVSRVLo}HVGD0HGLGD3URYLVyULDQR6HQDGRGHFLGLXSRUVXSULPLUR
DUWLJR TXH WUDWDYD GD SURUURJDomR GD vacatio legis GD /*3' SDUD PDLR GH  H LLL  DJRUD D
3UHVLGrQFLDGD5HS~EOLFDWHPGLDV~WHLVFRQWDGRVGRGLDGHDJRVWRGHSDUDVDQFLRQDU
RXYHWDURWH[WRDSURYDGRSHOR&RQJUHVVR1DFLRQDOD/*3'HQWUDUiHPYLJRUDWpQRPi[LPRRGLD
GHVHWHPEURGHVWHDQR XPGLDDSyVRWpUPLQRGRSUD]RGDDQiOLVHGRWH[WRSHOD3UHVLGrQFLDGD
5HS~EOLFDDRWH[WRGD03QHQYLDGRSHOR6HQDGRLQGHSHQGHQWHPHQWHGDVDQomRRXGR
YHWRGHVWH PDVDDSOLFDELOLGDGHGHVXDVSHQDOLGDGHVSHUPDQHFHUiFRPDYLJrQFLDSUHYLVWDSDUD
DJRVWRGH
7RGDYLDQHVWH~OWLPRFHQiULRRGHVFXPSULPHQWRGHTXDLVTXHUGLVSRVLo}HVSUHYLVWDVQD/*3'WHP
FRPRULVFRV L DSURSRVLWXUDGHDo}HVMXGLFLDLVLQGLYLGXDLVRXFROHWLYDVSOHLWHDQGRUHSDUDo}HVGH
GDQRVGHFRUUHQWHVGHYLRODo}HVEDVHDGDVQmRVRPHQWHQD/*3'PDVQDOHJLVODomRHVSDUVDH
VHWRULDOVREUHSURWHomRGHGDGRVDLQGDYLJHQWHH LL DDSOLFDomRGDVSHQDOLGDGHVSUHYLVWDVQR&yGLJR
GH'HIHVDGR&RQVXPLGRUH0DUFR&LYLOGD,QWHUQHWSRUDOJXQVyUJmRVGHGHIHVDGRFRQVXPLGRUHP
UD]mRGDQmRHIHWLYDHVWUXWXUDomRGD$13'
&DEH REVHUYDU TXH D &RPSDQKLD UHFHQWHPHQWH GHVHQYROYHX QRYD 3ROtWLFD GH 6HJXUDQoD GD
,QIRUPDomRTXHDWXDOPHQWHVHHQFRQWUDHPIDVHGHLPSODQWDomRGDVPHGLGDVPDSHDGDVFRPD
ILQDOLGDGHGHDSULPRUDUHFRQIHULUPDLRUVHJXUDQoDHUREXVWH]DRVVHXVVLVWHPDVHGHVVDIRUPD
GLPLQXLURVULVFRVGHRFRUUrQFLDGHHYHQWRVGHDWDTXHVLQYDVmRHRXURXERGHLQIRUPDo}HVYDOLRVDV
WDLVFRPRGDGRVILQDQFHLURVLQIRUPDo}HVFRQILGHQFLDLVHSURSULHGDGHLQWHOHFWXDOGDGRVGHFOLHQWHV
H IXQFLRQiULRV EXVFDQGR FRQIHULU PDLRU VHJXUDQoD j LQIRUPDomR FRQWUD YLRODo}HV GH UHGH RX GH
VHJXUDQoD GH 7, EHP FRPR SURWHomR DRV GDGRV H SULYDFLGDGH GRV FOLHQWHV IXQFLRQiULRV
IRUQHFHGRUHVHSDUFHLURVGHQWUHRXWURVGDGRVFRQILGHQFLDLV
$GLFLRQDOPHQWHD&RPSDQKLDFRPRIRUPDGHVHDGHTXDUjFRQIRUPLGDGHH[LJLGDSHODOHJLVODomR
DWXDOPHQWHHVWiHPIDVHILQDOGHFRQWUDWDomRGHDVVHVVRUHVOHJDLVHFRQVXOWRUHVHVSHFLDOL]DGRVSDUD
DX[tOLR QR FXPSULPHQWR H DGDSWDomR GRV GHYHUHV H REULJDo}HV LPSRVWRV SHOD /*3' PHGLDQWH
GHVHQYROYLPHQWRGRSURMHWRGHGLDJQyVWLFRHLPSODQWDomRGHFRQWUROHVGD/*3'EDVHDGRHPFLQFR
SLODUHVDVDEHUPDSHDPHQWRHFODVVLILFDomRGRVGDGRVJHVWmRGRFRQVHQWLPHQWRHFLFORGHYLGD
GRVGDGRVFRQWUROHVREUHRVGDGRVEDVHDGRHPULVNDVVHVVPHQWJHVWmRGHLQFLGHQWHVJRYHUQDQoD
HFRQVFLHQWL]DomR
F
GHSHQGrQFLD GH SDWHQWHV PDUFDV OLFHQoDV FRQFHVV}HV IUDQTXLDV FRQWUDWRV GH
UR\DOWLHVUHOHYDQWHVSDUDRGHVHQYROYLPHQWRGDVDWLYLGDGHV
1R %UDVLO PDUFDV VmR VLQDLV GLVWLQWLYRV YLVXDOPHQWH SHUFHSWtYHLV TXH LGHQWLILFDP H GLVWLQJXHP
SURGXWRVHRXVHUYLoRVQmRDEDUFDQGRSRUWDQWRVLQDLVVRQRURVJXVWDWLYRVHRXROIDWLYRV(PDOJXQV
FDVRVDVPDUFDVWDPEpPSRVVXHPDIXQomRGHFHUWLILFDUDFRQIRUPLGDGHGHSURGXWRVHRXVHUYLoRV
FRPGHWHUPLQDGDVQRUPDVHRXHVSHFLILFDo}HVWpFQLFDV
$/HLQ ³/HLGD3URSULHGDGH,QGXVWULDO´ GLVS}HTXHDSURSULHGDGHGHGHWHUPLQDGDPDUFD
VRPHQWHSRGHVHUDGTXLULGDSRUPHLRGHUHJLVWURFRQFHGLGRSHOR,QVWLWXWR1DFLRQDOGD3URSULHGDGH
,QGXVWULDO ³,13,´ DXWDUTXLDIHGHUDOUHVSRQViYHOSHORUHJLVWURGHPDUFDVSDWHQWHVHRXWURVGLUHLWRV
GHSURSULHGDGHLQGXVWULDOQR%UDVLO
$SyVDFRQFHVVmRGRUHJLVWURGHPDUFDSHOR,13,RWLWXODUSDVVDDGHWHUDSURSULHGDGHGHWDOPDUFD
HRGLUHLWRGHH[FOXVLYLGDGHGHXVRGHWDOPDUFDQR%UDVLOSHORSUD]RGHWHUPLQDGRGH GH]DQRV 
SURUURJiYHOSRUSHUtRGRVLJXDLVHVXFHVVLYRVPHGLDQWHRSDJDPHQWRGHWD[DVDGLFLRQDLVDR,13,
'XUDQWHRSURFHVVRGHUHJLVWURDTXHOHTXHUHTXHUHXRUHJLVWURGHGHWHUPLQDGDPDUFD GHSRVLWDQWH 
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SRVVXLDSHQDVXPDH[SHFWDWLYDGHGLUHLWRGHSURSULHGDGHGHVWDSDUDLGHQWLILFDomRGHVHXVSURGXWRV
RX VHUYLoRV HP FRQMXQWR FRP R GLUHLWR GH ]HODU SHOD LQWHJULGDGH PDWHULDO HRX UHSXWDomR GR VLQDO
UHTXHULGR
5HOHYDQWHGHVWDFDUTXHRUHJLVWURGHGHWHUPLQDGDPDUFDVHH[WLQJXHSHOD L H[SLUDomRGRSUD]RGH
YLJrQFLDTXDQGRQmRVROLFLWDGDDUHQRYDomRQRSUD]RDGHTXDGR LL UHQ~QFLD DEDQGRQRYROXQWiULR
GRWLWXODURXSHORUHSUHVHQWDQWHOHJDO  LLL FDGXFLGDGH IDOWDGHXVRGDPDUFD RX LY LQREVHUYkQFLD
GRGLVSRVWRQRDUWLJRGD/HLGH3URSULHGDGH,QGXVWULDO QHFHVVLGDGHGDSHVVRDGRPLFLOLDGDQR
H[WHULRUPDQWHUSURFXUDGRUQR%UDVLO VHQGRSRUWDQWRXPUHTXLVLWRGHPDQXWHQomRGRUHJLVWURGH
PDUFDDFRQWLQXLGDGHGHVHXXVRQRVWHUPRVGDVROLFLWDomRGHUHJLVWURGHSRVLWDGDMXQWRDR,13,
1DGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDD&RPSDQKLDSRVVXLGLYHUVDVPDUFDVUHJLVWUDGDVHSHGLGRV
GHUHJLVWURGHPDUFDMXQWRDR,13,GHWLWXODULGDGHGD&RPSDQKLDHGHRXWUDVVRFLHGDGHVGHVHX
JUXSR HFRQ{PLFR GHQWUH RV TXDLV VH GHVWDFDP DV OLVWDGDV QR LWHP  E  GHVWH )RUPXOiULR GH
5HIHUrQFLD(PUHODomRDRVSHGLGRVGHUHJLVWURVGHPDUFDVDLQGDSHQGHQWHVGHGHFLVmRGHILQLWLYD
SHOR,13,WHPVHDTXHOHVUHODFLRQDGRVjVPDUFDV³&RQH[mR´H³&RQH[mR7HOHFRP´
$LQGDD&RPSDQKLDpWLWXODUGHGLYHUVRVQRPHVGHGRPtQLRDVVRFLDGRVDWDLVPDUFDVGHQWUHRV
TXDLV
GHVWDFDPVH
ZZZFDERQDWDOFRPEU!
ZZZLGHLDWHOHFRPFRPEU!
ZZZPXOWLSOD\WHOHFRPFRPEU!ZZZFRQH[DRWHOHFRPQHWEU!
2VQRPHVGHGRPtQLRVHJXHPDVUHJUDVHSURFHGLPHQWRGRDomain Name System ³'16´ GHPRGR
TXH TXDOTXHU QRPH UHJLVWUDGR QR '16 p XP QRPH GH GRPtQLR 1R %UDVLO R UHVSRQViYHO SHOD
GLVWULEXLomRHUHJLVWURGHQRPHVGHGRPtQLREHPFRPRSHODDGPLQLVWUDomRHSXEOLFDomRGR'16
SDUDRGRPtQLR³EU´HVHUYLoRVGHPDQXWHQomRpR5HJLVWUREU
3DUDPDLVLQIRUPDo}HVVREUHRVGLUHLWRVGHSURSULHGDGHLQWHOHFWXDOGD&RPSDQKLDYLGHLWHPE
GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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7.6 - Receitas relevantes provenientes do exterior
(a)
receita proveniente dos clientes atribuídos ao país sede do emissor e sua participação
na receita líquida total do emissor
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui operações em países estrangeiros e,
portanto, não aufere receitas no exterior.
(b)
receita proveniente dos clientes atribuídos a cada país estrangeiro e sua participação
na receita líquida total do emissor
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui operações em países estrangeiros e,
portanto, não aufere receitas no exterior.
(c)
receita total proveniente de países estrangeiros e sua participação na receita líquida
total do emissor
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui operações em países estrangeiros e,
portanto, não aufere receitas no exterior.
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7.7 - Efeitos da regulação estrangeira nas atividades
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui operações em países estrangeiros.
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3ROtWLFDVVRFLRDPELHQWDLV
$&RPSDQKLDSRVVXLSURJUDPDHSROtWLFDGHVXVWHQWDELOLGDGHHUHVSRQVDELOLGDGHVRFLRDPELHQWDO
SRUPHLRGDTXDOWHPSURJUHVVLYDPHQWHDSUHVHQWDGRSURMHWRVHLQLFLDWLYDVYROWDGRVDSUiWLFDV
VRFLRDPELHQWDLV
$ &RPSDQKLD SRVVXL XP GHSDUWDPHQWR GH VHJXUDQoD GR WUDEDOKR VD~GH H PHLR DPELHQWH ±
660$TXHYLVDJDUDQWLURGHVHQYROYLPHQWRHLPSODQWDomRGDVDWLYLGDGHVGHVFULWDVQR0DQXDO
660$ EHP FRPR QR SURFHGLPHQWR GH JHVWmR GH UHVtGXRV TXH HVWDEHOHFH RULHQWDo}HV
UHODFLRQDGDV jV ERDV SUiWLFDV DPELHQWDLV (QWUH DV SUiWLFDV TXH D &RPSDQKLD EXVFD DGRWDU
GHVWDFDPVH
L

&DSDFLWDomRHFRQVFLHQWL]DomRGRVIXQFLRQiULRVDFHUFDGDOHJLVODomRHSROtWLFDV
YLJHQWHVHGDVSUiWLFDVDGRWDGDVSHOD&RPSDQKLD

LL 

(VFROKD GH SUHVWDGRUHV GH VHUYLoRV TXDOLILFDGRV SDUD R JHUHQFLDPHQWR GH UHVtGXRV
HQYROYHQGRFROHWDWUDQVSRUWHDUPD]HQDPHQWRWHPSRUiULRHGHVWLQDomRILQDO

LLL 

0DQXWHQomRGHXPEDQFRGHGDGRVGDJHUDomRHGHVWLQDomRGRVUHVtGXRVFRPWRGDD
FRPSURYDomRDWUDYpVGH1RWDV)LVFDLVTXDQGRDSOLFiYHO

LY 

&DUDFWHUL]DomR H FODVVLILFDomR GRV UHVtGXRV GH DFRUGR FRP D 1RUPD 1%5  H
5HVROXomR &21$0$ Q  GH  GH RXWXEUR GH  GH IRUPD D VHSDUiORV
FRUUHWDPHQWH FRP REMHWLYR GH SURYHU D GHVWLQDomR DPELHQWDOPHQWH DGHTXDGD D FDGD
WLSRGHUHVtGXRH

Y

$SUHVHQWDomRGHGLUHWUL]HVDPELHQWDLVSDUDDGLVSRVLomRWHPSRUiULDHILQDOGRVUHVtGXRV
SDUDHP~OWLPDLQVWkQFLDHYLWDUFRQWDPLQDo}HV

$VLQIRUPDo}HVDFHUFDGRWHPDVHUmRSHULRGLFDPHQWHDWXDOL]DGDVHLQIRUPDGDVDRPHUFDGRSRU
PHLRGR)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
D

VHRHPLVVRUGLYXOJDLQIRUPDo}HVVRFLDLVHDPELHQWDLV

1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHD&RPSDQKLDQmRGLYXOJDLQIRUPDo}HVVRFLDLVHDPELHQWDLV
E

DPHWRGRORJLDVHJXLGDQDHODERUDomRGHVVDVLQIRUPDo}HV

1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHD&RPSDQKLDQmRGLYXOJDLQIRUPDo}HVVRFLDLVHDPELHQWDLV
F

VHHVVDVLQIRUPDo}HVVmRDXGLWDGDVRXUHYLVDGDVSRUHQWLGDGHLQGHSHQGHQWH

1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHD&RPSDQKLDQmRGLYXOJDLQIRUPDo}HVVRFLDLVHDPELHQWDLV
G
DSiJLQDQDUHGHPXQGLDOGHFRPSXWDGRUHVRQGHSRGHPVHUHQFRQWUDGDVHVVDV
LQIRUPDo}HV
1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHD&RPSDQKLDQmRGLYXOJDLQIRUPDo}HVVRFLDLVHDPELHQWDLV
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H
VH R UHODWyULR OHYD HP FRQWD RV 2EMHWLYRV GH 'HVHQYROYLPHQWR 6XVWHQWiYHO 2'6 
HVWDEHOHFLGRVSHOD218HTXDLVVmRRV2'6PDWHULDLVSDUDRQHJyFLRGD&RPSDQKLD
1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHD&RPSDQKLDQmRGLYXOJDLQIRUPDo}HVVRFLDLVHDPELHQWDLV
I
VHRHPLVVRUQmRGLYXOJDUHODWyULRDQXDOGHVXVWHQWDELOLGDGHRXLQWHJUDGRTXHOHYH
HPFRQWDRV2'6H[SOLFDURPRWLYR
1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHD&RPSDQKLDHQWHQGHTXHDOHJLVODomRDPELHQWDODWXDOQmRWUD]
HVVDH[LJrQFLDSDUDDVVXDVDWLYLGDGHV
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2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV
5HVSRQVDELOLGDGH6RFLDO3DWURFtQLRH,QFHQWLYR&XOWXUDO
$ &RPSDQKLD QmR DGRWD SROtWLFDV GH UHVSRQVDELOLGDGH VRFLDO SDWURFtQLR H LQFHQWLYR FXOWXUDO EHP
FRPRQmRGHVHQYROYHRXSDUWLFLSDGHSURMHWRVQHVVDViUHDV
3RWHQFLDOLPSDFWRGR&29,'
$ &RPSDQKLD YHP DFRPSDQKDQGR RV GHVGREUDPHQWRV UHODFLRQDGRV j SDQGHPLD GD &29,'
REVHUYDQGRFRPDGHYLGDDWHQomRDVRULHQWDo}HVGDVDXWRULGDGHVJRYHUQDPHQWDLVHPHQVXUDQGR
SRVVtYHLVLPSDFWRVQRVVHXVQHJyFLRV
$ &RPSDQKLD YHP DGRWDQGR GLYHUVDV PHGLGDV TXH YLVDP j SUHVHUYDomR GD VD~GH GH VHXV
FRODERUDGRUHV FOLHQWHV IRUQHFHGRUHV H FRPXQLGDGH $EDL[R HQFRQWUDPVH DV SULQFLSDLV DQiOLVHV
UHDOL]DGDV
•

•

•

•

Continuidade operacional$&RPSDQKLDSUHVWDVHUYLoRVFRQVLGHUDGRVHVVHQFLDLVHGLDQWH
GHVVH FHQiULR GH FULVH H D SRVVLELOLGDGH GH LPSODQWDomR GH WUDEDOKR HP UHJLPH GH home
office FRQVLGHUDQGR TXH D FDUWHLUD GD &RPSDQKLD p VXEVWDQFLDOPHQWH FRPSRVWD SRU
DVVLQDQWHVUHVLGHQFLDLVD&RPSDQKLDQmRREVHUYDULVFRVjFRQWLQXLGDGHGRVVHXVQHJyFLRV
RXLPSDFWRVVLJQLILFDWLYRVQDVVXDVRSHUDo}HV
Fluxo de caixa &RPR IRUPD SUHYHQWLYD H GH PDQXWHQomR H IRUWDOHFLPHQWR GD SRVLomR GR
FDL[DD&RPSDQKLDDGHULXj0HGLGD3URYLVyULDQTXHSRVVLELOLWDDVXVSHQVmRH
SDUFHODPHQWRVHPPXOWDVHHQFDUJRVGRUHFROKLPHQWRGR)*763,6H&2),16GRVPHVHV
GHPDUoRDEULOHPDLRGH
Contas a receber de clientes e provisão para redução ao valor recuperável$&RPSDQKLD
REVHUYRX XP DXPHQWR QR VHX IDWXUDPHQWR HP GHFRUUrQFLD GH XPD PDLRU GHPDQGD SRU
VHUYLoR GH EDQGD ODUJD SRU FOLHQWHV UHVLGHQFLDLV (QWUHWDQWR D &RPSDQKLD REVHUYRX XPD
HOHYDomRQRYROXPHGHGHVOLJDPHQWRGHVHUYLoRVGHYtGHRHYR]HLQDGLPSOrQFLDHPUHJL}HV
HVSHFtILFDV RQGH IRUDP PDLV DIHWDGDV SHOR DXPHQWR GR GHVHPSUHJR $ &RPSDQKLD
LQWHQVLILFRX R DFRPSDQKDPHQWR H FREUDQoDV GHVWHV FOLHQWHV H UHYLVRX VXD HVWLPDWLYD GH
SHUGDVGRFRQWDVDUHFHEHUSDUDRSHUtRGRFRPHIHLWRGH5PLORXVDLQGR
GHXPPRQWDQWHGH5PLOQRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKRGH
SDUD5PLOQRPHVPRSHUtRGRGH
Redução ao valor recuperável de ativos não financeiros – “impairment” &RQIRUPH
PHQFLRQDGRD&RPSDQKLDUHDOL]RXDUHYLVmRHDWXDOL]DomRGHVHXSODQRGHQHJyFLRVSDUD
RVSUy[LPRVDQRVHQmRLGHQWLILFRXLQGtFLRVGH³LPSDLUPHQW´GHVHXVDWLYRV3DUDDVXQLGDGHV
JHUDGRUDVGHFDL[DVQmRIRUDPLGHQWLILFDGRVLQGLFDWLYRVGHGHVYDORUL]DomRHSRUWDQWRDV
SURMHo}HVQmRIRUDPUHYLVWDVSDUDILQVGHFiOFXORGH³LPSDLUPHQW´

1mR REVWDQWH p LPSRUWDQWH GHVWDFDU TXH DWp R PRPHQWR D &RPSDQKLD QmR REVHUYRX LPSDFWRV
QHJDWLYRVUHOHYDQWHVHPVXDVRSHUDo}HVHPGHFRUUrQFLDGD&29,'SULQFLSDOPHQWHFRPUHODomR
DRVQ~PHURVGHDVVLQDQWHVGHVGHRLQtFLRGDSDQGHPLDFRQIRUPHHYLGHQFLDROHYDQWDPHQWRDEDL[R
1~PHURGHDVVLQDQWHV
GHVGHR&29,' HP
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,QGLFDGRUHVILQDQFHLURVHRSHUDFLRQDLVDGLFLRQDLV
$WDEHODDVHJXLUDSUHVHQWDDOJXQVGHQRVVRVSULQFLSDLVLQGLFDGRUHVILQDQFHLURVHRSHUDFLRQDLVSDUD
RVSHUtRGRVLQGLFDGRVFRPEDVHHPQRVVDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
1~PHURGHDVVLQDQWHV
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8.1 - Negócios Extraordinários

8.1 - Negócios extraordinários
Todos os eventos ocorridos que importem aquisição ou alienação de qualquer ativo relevante se
enquadram dentro da operação normal dos negócios da Companhia e estão devidamente descritos
no item 15.7 deste Formulário de Referência.
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8.2 - Alterações Significativas na Forma de Condução Dos Negócios do Emissor

8.2 - Alterações significativas na forma de condução dos negócios do emissor
Até a data de apresentação deste Formulário de Referência, não houve alterações significativas na
forma de condução dos negócios da Companhia.
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8.3 - Contratos Relevantes Celebrados Pelo Emissor E Suas Controladas Não Diretamente
Relacionados Com Suas Atividades Operacionais
8.3 - Contratos relevantes celebrados pelo emissor e suas controladas não
diretamente relacionados com suas atividades operacionais
Até a data de apresentação deste Formulário de Referência, não foram celebrados contratos
relevantes pela Companhia e/ou por suas controladas que não sejam diretamente relacionados às
atividades operacionais.
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8.4 - Outras Inf. Relev. - Negócios Extraord.

8.4 - Outras inf. Relev. – Negócios extraord.
Não há outras informações que a Companhia julgue relevantes em relação ao item 8 deste
Formulário de Referência.
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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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País de localização
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil

Descrição do bem do ativo imobilizado

Headend (cabeçal)

Headend (cabeçal)

Headend (cabeçal)

Infraestrutura de rede externa

Infraestrutura de rede externa

Infraestrutura de rede externa

Infraestrutura de rede externa

Infraestrutura de rede externa

Infraestrutura de rede externa

Infraestrutura de rede externa

Infraestrutura de rede externa

Infraestrutura de rede externa

Infraestrutura de rede externa

Infraestrutura de rede externa

Infraestrutura de rede externa

Infraestrutura de rede externa

Infraestrutura de rede externa

Infraestrutura de rede externa

Infraestrutura de rede externa

Infraestrutura de rede externa

Infraestrutura de rede externa

Infraestrutura de rede externa

Infraestrutura de rede externa

Infraestrutura de rede externa

Infraestrutura de rede externa

Infraestrutura de rede externa

Infraestrutura de rede externa

Infraestrutura de rede externa

Infraestrutura de rede externa

Infraestrutura de rede externa
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SP

SP

SP

SP

SP

SP

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

RN

RN

RN

RN

PB

PB

CE

RN

UF de localização

Mogi Mirim

São João da Boa Vista

Vargem Grande do Sul

Tapiratiba

São José do Rio Pardo

Mococa

São Luís do Curu

Itaitinga

Pacatuba

Maranguape

Aracati

Paraipaba

Pindoretama

Juazeiro do Norte

Horizonte

São Gonçalo do Amarante

Caucaia

Aquiraz

Eusébio

Maracanaú

Fortaleza

Macaíba

São Gonçalo do Amarante

Parnamirim

Natal

João Pessoa

João Pessoa

Fortaleza

Natal

Município de localização

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria
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SP
SP

Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil

Prédios Diversos

Prédios Sede

Prédios Diversos

Prédios Sede

Prédios Diversos

Headend (cabeçal)

RN

SP

CE

CE

PB

PB

Brasil

RN

Brasil

Brasil

Prédio Sede

SP

SP

Prédios Diversos

Brasil

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

UF de localização

Prédios Sede

Brasil

Infraestrutura de rede externa

Brasil

Infraestrutura de rede externa

Infraestrutura de rede externa

Brasil

Infraestrutura de rede externa
Brasil

Brasil

Infraestrutura de rede externa

Brasil

Brasil

Infraestrutura de rede externa

Infraestrutura de rede externa

Brasil

Infraestrutura de rede externa

Infraestrutura de rede externa

Brasil
Brasil

Infraestrutura de rede externa

Infraestrutura de rede externa

País de localização

Descrição do bem do ativo imobilizado
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São João da Boa Vista

Mococa

Fortaleza

João Pessoa

João Pessoa

Natal

Mogi Guaçu

Casa Branca

Caconde

Divinolândia

São Sebastião da Grama

Espírito Santo do Pinhal

Itobi

Estiva Gerbi

Águas da Prata

Aguaí

Município de localização

Própria

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria
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Registro nº 822587513 Até 15/05/2027
para a marca mista
“CABO NATAL”, na
classe NCL 38.

Registro nº 822587505 Até 30/05/2026
para a marca mista
“CABO”, na classe NCL
38.

Marcas

Marcas

Registro nº 822587483 Até 17/04/2027
para a marca mista
“CABO NATAL TV”, na
classe NCL 38.

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada por meio do pagamento
periódico de retribuições ao órgão competente. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/96 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que a Companhia esteja violando seus direitos
de propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada por meio do pagamento
periódico de retribuições ao órgão competente. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/96 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que a Companhia esteja violando seus direitos
de propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada por meio do pagamento
periódico de retribuições ao órgão competente. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/96 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que a Companhia esteja violando seus direitos
de propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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Não é possível quantificar o impacto em caso de
perda dos direitos sobre as suas marcas. A
eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre estar e a Companhia enfrentaria
dificuldades para impedir terceiros de utilizar
marcas idênticas ou semelhantes, inclusive para
identificar produtos ou serviços concorrentes. Há
ainda, a possibilidade de a Companhia sofrer
demandar judiciais na esfera penal e cível., por
uso indevido de marca, em caso de violação de
direitos de terceiros.

Não é possível quantificar o impacto em caso de
perda dos direitos sobre as suas marcas. A
eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre estar e a Companhia enfrentaria
dificuldades para impedir terceiros de utilizar
marcas idênticas ou semelhantes, inclusive para
identificar produtos ou serviços concorrentes. Há
ainda, a possibilidade de a Companhia sofrer
demandar judiciais na esfera penal e cível., por
uso indevido de marca, em caso de violação de
direitos de terceiros.

Não é possível quantificar o impacto em caso de
perda dos direitos sobre as suas marcas. A
eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre estar e a Companhia enfrentaria
dificuldades para impedir terceiros de utilizar
marcas idênticas ou semelhantes, inclusive para
identificar produtos ou serviços concorrentes. Há
ainda, a possibilidade de a Companhia sofrer
demandar judiciais na esfera penal e cível., por
uso indevido de marca, em caso de violação de
direitos de terceiros

Consequência da perda dos direitos
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Registro nº 905144694 Até 21/07/2025
para a marca mista
“CABO TELECOM”, na
classe NCL 35.

Registro nº 900394617 Até 19/01/2030
para a marca
nominativa “CABO
TELECOM”, na classe
NCL 38.

Marcas

Marcas

Registro nº 900394579 Até 26/01/2030
para a marca
nominativa “CABO
TELECOM”, na classe
NCL 35.

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada por meio do pagamento
periódico de retribuições ao órgão competente. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/96 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que a Companhia esteja violando seus direitos
de propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada por meio do pagamento
periódico de retribuições ao órgão competente. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/96 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que a Companhia esteja violando seus direitos
de propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada por meio do pagamento
periódico de retribuições ao órgão competente. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/96 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que a Companhia esteja violando seus direitos
de propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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Não é possível quantificar o impacto em caso de
perda dos direitos sobre as suas marcas. A
eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre estar e a Companhia enfrentaria
dificuldades para impedir terceiros de utilizar
marcas idênticas ou semelhantes, inclusive para
identificar produtos ou serviços concorrentes. Há
ainda, a possibilidade de a Companhia sofrer
demandar judiciais na esfera penal e cível., por
uso indevido de marca, em caso de violação de
direitos de terceiros.

Não é possível quantificar o impacto em caso de
perda dos direitos sobre as suas marcas. A
eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre estar e a Companhia enfrentaria
dificuldades para impedir terceiros de utilizar
marcas idênticas ou semelhantes, inclusive para
identificar produtos ou serviços concorrentes. Há
ainda, a possibilidade de a Companhia sofrer
demandar judiciais na esfera penal e cível., por
uso indevido de marca, em caso de violação de
direitos de terceiros.

Não é possível quantificar o impacto em caso de
perda dos direitos sobre as suas marcas. A
eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre estar e a Companhia enfrentaria
dificuldades para impedir terceiros de utilizar
marcas idênticas ou semelhantes, inclusive para
identificar produtos ou serviços concorrentes. Há
ainda, a possibilidade de a Companhia sofrer
demandar judiciais na esfera penal e cível., por
uso indevido de marca, em caso de violação de
direitos de terceiros.

Consequência da perda dos direitos
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Registro nº 910991154 Até 10/04/2028
para a marca mista “C
CABO SP”, na classe
NCL 35.

Registro nº 905145240 Até 21/07/2025
para a marca mista
“CABO TELECOM”, na
classe NCL 37.

Marcas

Marcas

Registro nº 905145011 Até 21/07/2025
para a marca mista
“CABO TELECOM”, na
classe NCL 38.

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada por meio do pagamento
periódico de retribuições ao órgão competente. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/96 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que a Companhia esteja violando seus direitos
de propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada por meio do pagamento
periódico de retribuições ao órgão competente. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/96 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que a Companhia esteja violando seus direitos
de propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada por meio do pagamento
periódico de retribuições ao órgão competente. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/96 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que a Companhia esteja violando seus direitos
de propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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Não é possível quantificar o impacto em caso de
perda dos direitos sobre as suas marcas. A
eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre estar e a Companhia enfrentaria
dificuldades para impedir terceiros de utilizar
marcas idênticas ou semelhantes, inclusive para
identificar produtos ou serviços concorrentes. Há
ainda, a possibilidade de a Companhia sofrer
demandar judiciais na esfera penal e cível., por
uso indevido de marca, em caso de violação de
direitos de terceiros.

Não é possível quantificar o impacto em caso de
perda dos direitos sobre as suas marcas. A
eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre estar e a Companhia enfrentaria
dificuldades para impedir terceiros de utilizar
marcas idênticas ou semelhantes, inclusive para
identificar produtos ou serviços concorrentes. Há
ainda, a possibilidade de a Companhia sofrer
demandar judiciais na esfera penal e cível., por
uso indevido de marca, em caso de violação de
direitos de terceiros.

Não é possível quantificar o impacto em caso de
perda dos direitos sobre as suas marcas. A
eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre estar e a Companhia enfrentaria
dificuldades para impedir terceiros de utilizar
marcas idênticas ou semelhantes, inclusive para
identificar produtos ou serviços concorrentes. Há
ainda, a possibilidade de a Companhia sofrer
demandar judiciais na esfera penal e cível., por
uso indevido de marca, em caso de violação de
direitos de terceiros.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

769

Registro nº 915900068 Até 02/07/2029
para a marca mista
“CABO FIBER”, na
classe NCL 35.

Registro nº 910991324 Até 10/04/2028
para a marca mista “C
CABO SP”, na classe
NCL 38.

Marcas

Marcas

Registro nº 910991235 Até 10/04/2028
para a marca mista “C
CABO SP”, na classe
NCL 37.

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada por meio do pagamento
periódico de retribuições ao órgão competente. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/96 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que a Companhia esteja violando seus direitos
de propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada por meio do pagamento
periódico de retribuições ao órgão competente. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/96 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que a Companhia esteja violando seus direitos
de propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada por meio do pagamento
periódico de retribuições ao órgão competente. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/96 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que a Companhia esteja violando seus direitos
de propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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Não é possível quantificar o impacto em caso de
perda dos direitos sobre as suas marcas. A
eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre estar e a Companhia enfrentaria
dificuldades para impedir terceiros de utilizar
marcas idênticas ou semelhantes, inclusive para
identificar produtos ou serviços concorrentes. Há
ainda, a possibilidade de a Companhia sofrer
demandar judiciais na esfera penal e cível., por
uso indevido de marca, em caso de violação de
direitos de terceiros.

Não é possível quantificar o impacto em caso de
perda dos direitos sobre as suas marcas. A
eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre estar e a Companhia enfrentaria
dificuldades para impedir terceiros de utilizar
marcas idênticas ou semelhantes, inclusive para
identificar produtos ou serviços concorrentes. Há
ainda, a possibilidade de a Companhia sofrer
demandar judiciais na esfera penal e cível., por
uso indevido de marca, em caso de violação de
direitos de terceiros.

Não é possível quantificar o impacto em caso de
perda dos direitos sobre as suas marcas. A
eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre estar e a Companhia enfrentaria
dificuldades para impedir terceiros de utilizar
marcas idênticas ou semelhantes, inclusive para
identificar produtos ou serviços concorrentes. Há
ainda, a possibilidade de a Companhia sofrer
demandar judiciais na esfera penal e cível., por
uso indevido de marca, em caso de violação de
direitos de terceiros.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

770

Registro de marca nº
Até 03/11/2020
901116360 para a
marca “SPEAK
PHONE”, na classe 38.

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada por meio do pagamento
periódico de retribuições ao órgão competente. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/96 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que a Companhia esteja violando seus direitos
de propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada por meio do pagamento
periódico de retribuições ao órgão competente. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/96 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que a Companhia esteja violando seus direitos
de propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

Até 03/11/2020
Registro de marca nº
901116599 para a
marca “SPEAK
PHONE”, na classe 09.

Marcas

Marcas

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada por meio do pagamento
periódico de retribuições ao órgão competente. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/96 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que a Companhia esteja violando seus direitos
de propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

Registro nº 915900130 Até 02/07/2029
para a marca mista
“CABO FIBER”, na
classe NCL 37.

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo
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Não é possível quantificar o impacto em caso de
perda dos direitos sobre as suas marcas. A
eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre estar e a Companhia enfrentaria
dificuldades para impedir terceiros de utilizar
marcas idênticas ou semelhantes, inclusive para
identificar produtos ou serviços concorrentes. Há
ainda, a possibilidade de a Companhia sofrer
demandar judiciais na esfera penal e cível., por
uso indevido de marca, em caso de violação de
direitos de terceiros.

Não é possível quantificar o impacto em caso de
perda dos direitos sobre as suas marcas. A
eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre estar e a Companhia enfrentaria
dificuldades para impedir terceiros de utilizar
marcas idênticas ou semelhantes, inclusive para
identificar produtos ou serviços concorrentes. Há
ainda, a possibilidade de a Companhia sofrer
demandar judiciais na esfera penal e cível., por
uso indevido de marca, em caso de violação de
direitos de terceiros.

Não é possível quantificar o impacto em caso de
perda dos direitos sobre as suas marcas. A
eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre estar e a Companhia enfrentaria
dificuldades para impedir terceiros de utilizar
marcas idênticas ou semelhantes, inclusive para
identificar produtos ou serviços concorrentes. Há
ainda, a possibilidade de a Companhia sofrer
demandar judiciais na esfera penal e cível., por
uso indevido de marca, em caso de violação de
direitos de terceiros.

Consequência da perda dos direitos
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771

Registro de marca nº
905906110 para a
marca “MULTIPLAY”,
na classe 41.

Marcas

Registro de marca nº
914391542 para a
marca “MULTIPLAY”,
na classe 35.

Registro de marca nº
905906004 para a
marca “MULTIPLAY”,
na classe 38.

Marcas

Marcas

Descrição do ativo

Tipo de ativo

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada por meio do pagamento
periódico de retribuições ao órgão competente. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/96 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que a Companhia esteja violando seus direitos
de propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada por meio do pagamento
periódico de retribuições ao órgão competente. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/96 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que a Companhia esteja violando seus direitos
de propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

Até 26/09/2027

Até 12/03/2029

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada por meio do pagamento
periódico de retribuições ao órgão competente. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/96 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que a Companhia esteja violando seus direitos
de propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Até 26/09/2027

Duração
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Não é possível quantificar o impacto em caso de
perda dos direitos sobre as suas marcas. A
eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre estar e a Companhia enfrentaria
dificuldades para impedir terceiros de utilizar
marcas idênticas ou semelhantes, inclusive para
identificar produtos ou serviços concorrentes. Há
ainda, a possibilidade de a Companhia sofrer
demandar judiciais na esfera penal e cível., por
uso indevido de marca, em caso de violação de
direitos de terceiros.

Não é possível quantificar o impacto em caso de
perda dos direitos sobre as suas marcas. A
eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre estar e a Companhia enfrentaria
dificuldades para impedir terceiros de utilizar
marcas idênticas ou semelhantes, inclusive para
identificar produtos ou serviços concorrentes. Há
ainda, a possibilidade de a Companhia sofrer
demandar judiciais na esfera penal e cível., por
uso indevido de marca, em caso de violação de
direitos de terceiros.

Não é possível quantificar o impacto em caso de
perda dos direitos sobre as suas marcas. A
eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre estar e a Companhia enfrentaria
dificuldades para impedir terceiros de utilizar
marcas idênticas ou semelhantes, inclusive para
identificar produtos ou serviços concorrentes. Há
ainda, a possibilidade de a Companhia sofrer
demandar judiciais na esfera penal e cível., por
uso indevido de marca, em caso de violação de
direitos de terceiros.

Consequência da perda dos direitos
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772

Registro de marca nº
915844508 para a
marca “MULTIFIBRA”,
na classe 35.

Marcas

Registro de marca nº
915844540 para a
marca “MULTIFIBRA”,
na classe 37.

Registro de marca nº
914391593 para a
marca “MULTIPLAY”,
na classe 37.

Marcas

Marcas

Descrição do ativo

Tipo de ativo

Até 02/07/2029

Até 02/07/2029

Até 12/03/2029

Duração

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada por meio do pagamento
periódico de retribuições ao órgão competente. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/96 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que a Companhia esteja violando seus direitos
de propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada por meio do pagamento
periódico de retribuições ao órgão competente. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/96 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que a Companhia esteja violando seus direitos
de propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada por meio do pagamento
periódico de retribuições ao órgão competente. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/96 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que a Companhia esteja violando seus direitos
de propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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Não é possível quantificar o impacto em caso de
perda dos direitos sobre as suas marcas. A
eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre estar e a Companhia enfrentaria
dificuldades para impedir terceiros de utilizar
marcas idênticas ou semelhantes, inclusive para
identificar produtos ou serviços concorrentes. Há
ainda, a possibilidade de a Companhia sofrer
demandar judiciais na esfera penal e cível., por
uso indevido de marca, em caso de violação de
direitos de terceiros.

Não é possível quantificar o impacto em caso de
perda dos direitos sobre as suas marcas. A
eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre estar e a Companhia enfrentaria
dificuldades para impedir terceiros de utilizar
marcas idênticas ou semelhantes, inclusive para
identificar produtos ou serviços concorrentes. Há
ainda, a possibilidade de a Companhia sofrer
demandar judiciais na esfera penal e cível., por
uso indevido de marca, em caso de violação de
direitos de terceiros.

Não é possível quantificar o impacto em caso de
perda dos direitos sobre as suas marcas. A
eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre estar e a Companhia enfrentaria
dificuldades para impedir terceiros de utilizar
marcas idênticas ou semelhantes, inclusive para
identificar produtos ou serviços concorrentes. Há
ainda, a possibilidade de a Companhia sofrer
demandar judiciais na esfera penal e cível., por
uso indevido de marca, em caso de violação de
direitos de terceiros.

Consequência da perda dos direitos
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773

Registro de marca nº
911844309 para a
marca “IDEA
TELECOM”, na classe
38.

Marcas

<cabonatal.com.br>

Registro de marca nº
915844605 para a
marca “MULTIFIBRA”,
na classe 41.

Marcas

Nome de domínio na internet

Descrição do ativo

Tipo de ativo

Até 05/04/2021

Até 09/06/2030

Até 02/07/2029

Duração

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à: (i)
falta de pagamento da taxa de manutenção do domínio; (ii)
constatação, no ato do registro ou posteriormente, da utilização
de CNPJ, CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, a pedido
de apresentação de documentos; (iv) pedido de registro
formulado por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre os detentores de
pedidos de marca ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial ou expressa solicitação do requerente
do registro de domínio.

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada por meio do pagamento
periódico de retribuições ao órgão competente. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/96 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que a Companhia esteja violando seus direitos
de propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada por meio do pagamento
periódico de retribuições ao órgão competente. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/96 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que a Companhia esteja violando seus direitos
de propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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Não há como quantificar o impacto. Após a perda
do nome de domínio, deveremos cessar a
utilização do nome de domínio. Adicionalmente,
terceiros poderão solicitar o registro do domínio.

Não é possível quantificar o impacto em caso de
perda dos direitos sobre as suas marcas. A
eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre estar e a Companhia enfrentaria
dificuldades para impedir terceiros de utilizar
marcas idênticas ou semelhantes, inclusive para
identificar produtos ou serviços concorrentes. Há
ainda, a possibilidade de a Companhia sofrer
demandar judiciais na esfera penal e cível., por
uso indevido de marca, em caso de violação de
direitos de terceiros.

Não é possível quantificar o impacto em caso de
perda dos direitos sobre as suas marcas. A
eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre estar e a Companhia enfrentaria
dificuldades para impedir terceiros de utilizar
marcas idênticas ou semelhantes, inclusive para
identificar produtos ou serviços concorrentes. Há
ainda, a possibilidade de a Companhia sofrer
demandar judiciais na esfera penal e cível., por
uso indevido de marca, em caso de violação de
direitos de terceiros.

Consequência da perda dos direitos
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774

0,000000
0,000000

0,000000

0,000000

31/12/2018

31/12/2017

0,000000
0,000000
0,000000

-16,540000

0,000000

31/12/2018

31/12/2017

Controlada

Controlada

0,000000
0,000000
0,000000

-15,760000

0,000000

0,000000

31/12/2019

31/12/2017

Controlada

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

630,00

0,00

0,00

52.403,00

30/06/2020

Conexão Serviços de
Valor Adicionado Ltda.

41,850000

20.876.661/0001-92

0,000000

Controlada
220,00

SP

Data

UF sede

RN

SP

Valor mercado

Brasil

SP

Valor contábil 30/06/2020

Valor mercado

Brasil

Valor contábil 30/06/2020

Valor mercado

Brasil

Valor contábil 30/06/2020

Valor mercado

Brasil

País sede

Controlada indireta responsável pelos serviços de televisão por assinatura por cabo, internet e telecomunicações.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

30/06/2020

31/12/2018

-

0,000000

16.753.142/0001-60

356,680000

Conexão Serviços de
Comunicação
Multimidia Ltda.

0,00
0,00

1.296,00

Montante de dividendos
recebidos (Reais)

Tipo sociedade

Controlada responsável pelos serviços de telefonia fixa e comunicação de dados.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

0,000000

3,330000

4,410000

-

30/06/2020

02.952.192/0001-61

31/12/2019

Cabo Serviços de
Telecomunicações
Ltda.

Holding veículo para participação da Companhia em outras sociedades.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

0,000000
0,000000

9,590000

-7,230000

30/06/2020

-

31/12/2019

A2 Agentes Autorizados 20.730.836/0001-59
Ltda.

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Exercício social

Código CVM

CNPJ

Denominação Social

São Paulo

26.556,00

São Paulo

186.286,00

Natal

47.917,00

São Paulo

Valor (Reais)

Município sede
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Prestação de serviços de provimento de
acesso à internet.

Prestação de serviços de televisão por
assinatura por cabo, internet e
telecomunicações.

Prestação de serviços de telefonia fixa e
comunicação de dados, em conformidade
com as concessões, autorizações e
permissões que lhe foram outorgadas pela
Anatel.

Participação em outras sociedades.

Descrição das atividades
desenvolvidas

PÁGINA: 154 de 344

99,990000

99,990000

99,990000

99,990000

Participação do emisor
(%)

Versão : 1

775

0,000000
0,000000

0,000000

0,000000

31/12/2018

31/12/2017

0,000000
0,000000

0,000000

0,000000

31/12/2018

31/12/2017

0,000000
0,000000
0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

43,240000

40,520000

0,000000

0,000000

31/12/2018

31/12/2017

-

30/06/2020

13.498.018/0001-07

31/12/2019

Direta Comunicações
Ltda.

Controlada indireta responsável pelos serviços de segurança eletrônica.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

0,000000

-

0,000000

04.224.658/0001-38

30/06/2020

Direta Central de
Alarmes e Comércio
Ltda.

Controlada indireta responsável pelos serviços de comunicação multimídia.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

0,000000
0,000000

-1,840000

18,690000

-

30/06/2020

12.558.866/0001-00

31/12/2019

Conexão
Telecomunicações e
Internet Ltda.

Controlada

Controlada

Controlada

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

183,00

Montante de dividendos
recebidos (Reais)

Tipo sociedade

Controlada indireta responsável pelos serviços de provimento de acesso à internet.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

0,000000

294,800000

31/12/2019

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Exercício social

Código CVM

CNPJ

Denominação Social
Data

UF sede

SP

MG

MG

Valor contábil 30/06/2020

Valor mercado

Brasil

Valor contábil 30/06/2020

Valor mercado

Brasil

Valor contábil 30/06/2020

Valor mercado

Brasil

Valor contábil 30/06/2020

País sede

8.176,00

Guaxupé

0,00

Guaxupé

2.294,00

São Paulo

25.537,00

Valor (Reais)

Município sede
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Prestação de serviços de internet.

Prestação de serviços de segurança
eletrônica.

Prestação de serviços de comunicação
multimídia - SCM, provedor de acesso às
redes de telecomunicações e prestação
de serviços de acesso e/ou informações
na rede internet.

Descrição das atividades
desenvolvidas

PÁGINA: 155 de 344

99,990000

0,000000

99,990000

Participação do emisor
(%)

Versão : 1

776

0,000000
0,000000

0,000000

0,000000

31/12/2018

31/12/2017

0,000000
0,000000
0,000000

0,000000

0,000000

31/12/2018

31/12/2017

Controlada

Controlada

Montante de dividendos
recebidos (Reais)

Tipo sociedade

0,000000
0,000000
0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

Controlada

Tecnet Provedor de
Acesso as Redes de
Comunicação Ltda.

07.054.341/0001-99

-

Controlada

Controlada indireta responsável como provedora de acesso às redes de telecomunicações.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

0,000000

-

0,000000

06.007.608/0001-24

30/06/2020

MEGA SERVIÇOS DE
COMUNICAÇÃO
MULTIMÍDIA LTDA.

Controlada indireta responsável como provedora de acesso às redes de telecomunicações.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

0,000000

0,000000

0,000000

-

31/12/2019

26.420.743/0001-04

30/06/2020

Mega SCM (Marcelo
Sassi Sampaio Eireli)

Controlada indireta responsável pelos serviços de internet.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

0,000000
0,000000

0,000000

0,000000

-

30/06/2020

01.231.192/0001-00

31/12/2019

Direta Processamento
de Dados Ltda.

Controlada indireta responsável pelos serviços de internet.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Exercício social

Código CVM

CNPJ

Denominação Social

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

MG

Data

UF sede

SP

SP

Brasil

SP

Valor contábil 30/06/2020

Valor mercado

Brasil

Valor contábil 30/06/2020

Valor mercado

Brasil

Valor contábil 30/06/2020

Valor mercado

Brasil

País sede

São Paulo

1.626,00

São José do Rio Pardo

3.469,00

São José do Rio Pardo

0,00

Guaxupé

Valor (Reais)

Município sede
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Prestação de serviços de internet.

Provedora de acesso às redes de
telecomunicações.

Provedora de acesso às redes de
telecomunicações.

Prestação de serviços de segurança
eletrônica.

Descrição das atividades
desenvolvidas

PÁGINA: 156 de 344

99,990000

99,990000

99,990000

99,990000

Participação do emisor
(%)

Versão : 1

777

0,000000
0,000000
0,000000

21,160000

0,000000

0,000000

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

0,000000
0,000000

0,000000

31/12/2017

Controlada responsável pelos serviços de TV por assinatura.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

0,000000

3,080000

9,760000

31/12/2019

31/12/2018

0,000000

-

-4,600000

63.356.042/0001-80

30/06/2020

Videomar Rede
Nordeste S.A.

Controlada responsável pelos serviços de internet.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

0,000000

25,450000

30/06/2020

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Exercício social

Código CVM

CNPJ

Denominação Social

Controlada

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.352,00

Montante de dividendos
recebidos (Reais)

Tipo sociedade
Data

UF sede

CE

Valor contábil 30/06/2020

Valor mercado

Brasil

Valor contábil 30/06/2020

Valor mercado

País sede

34.150,00

Fortaleza

21.634,00

Valor (Reais)

Município sede

9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.c - Participações em Sociedades
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Prestação de serviços de TV por
assinatura, exceto programadoras em
conformidade com as concessões,
autorizações e permissões que lhe foram
outorgadas pela Anatel.

Descrição das atividades
desenvolvidas

PÁGINA: 157 de 344

100,000000

Participação do emisor
(%)

Versão : 1

Formulário de Referência - 2020 - TRIPLE PLAY BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A.

Versão : 1

9.2 - Outras Informações Relevantes

2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV
ÈJLRQDDTXLVLomRGHLQYHVWLPHQWRV
$ FRPSDQKLD SRVVXL iJLR SDJR SRU H[SHFWDWLYD GH UHQWDELOLGDGH IXWXUD RULJLQDGR QD DTXLVLomR GH
QHJyFLRV 2 VDOGR DSXUDGR HP WDLV DTXLVLo}HV HQFRQWUDVH IXQGDPHQWDGR QD H[SHFWDWLYD GH
UHQWDELOLGDGH IXWXUD GDV RSHUDo}HV DGTXLULGDV H p PHQVXUDGR DR FXVWR GHGX]LGR GDV SHUGDV
DFXPXODGDVSRUUHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHO
6RFLHGDGHVHPTXHD&RPSDQKLDWHQKDSDUWLFLSDomRLQIRUPDGDVQRLWHP³F´
(PUHODomRjVHPSUHVDVLQIRUPDGDVQRLWHP F D&RPSDQKLDHVFODUHFHTXHFHUWDVVRFLHGDGHV
QmRGLVWULEXtUDPRVGLYLGHQGRVHPGHWHUPLQDGRVH[HUFtFLRVFRQIRUPHLQIRUPDGRQDWDEHODDFLPD
WHQGRHPYLVWDTXHVHWUDWDPGHVXEVLGLiULDVLQWHJUDLVGD&RPSDQKLDHRXVmRHPSUHVDVGHFDSLWDO
IHFKDGRHRXVmRVRFLHGDGHVOLPLWDGDVFXMDGLVWULEXLomRGHGLYLGHQGRVGHFRUUHH[FOXVLYDPHQWHGH
GHFLVmRGRVVyFLRVFRQWURODGRUHV
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&RQGLo}HVILQDQFHLUDVHSDWULPRQLDLVJHUDLV
$VLQIRUPDo}HVILQDQFHLUDVDSUHVHQWDGDVQRVLWHQVDGHYHPVHUOLGDVHPFRQMXQWRFRPDV
GHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVFRQVROLGDGDVDXGLWDGDVUHODWLYDVDRVH[HUFtFLRVVRFLDLVILQGRVHPGH
GH]HPEURGHHHLQIRUPDo}HVILQDQFHLUDVLQWHUPHGLiULDVFRQVROLGDGDVUHYLVDGDV
UHODWLYDVDRVSHUtRGRVGHWUrVHVHLVPHVHVILQGRVHPGHMXQKRGHH$VGHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDVFRQVROLGDGDVHLQIRUPDo}HVILQDQFHLUDVLQWHUPHGLiULDVGD&RPSDQKLDIRUDPHODERUDGDV
GHDFRUGRFRPDVSUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDVQR%UDVLO %5*$$3 HFRPDV1RUPDV,QWHUQDFLRQDLV
GH5HODWyULR)LQDQFHLUR ,)56 $VLQIRUPDo}HVDVHJXLUDSUHVHQWDGDVIRUDPDYDOLDGDVHFRPHQWDGDV
SHORV 'LUHWRUHV GD &RPSDQKLD 'HVVD IRUPD DV DYDOLDo}HV RSLQL}HV H FRPHQWiULRV GRV QRVVRV
'LUHWRUHV RUD DSUHVHQWDGDV WUDGX]HP D YLVmR H SHUFHSomR GRV'LUHWRUHV VREUH DV DWLYLGDGHV GD
&RPSDQKLDQHJyFLRVHGHVHPSHQKREHPFRPRYLVDPIRUQHFHUDRVLQYHVWLGRUHVLQIRUPDo}HVTXH
RV DMXGDUmR D FRPSDUDU D HYROXomR GRV UHVXOWDGRV SDWULPRQLDO H IOX[R GH FDL[D DR ORQJR GRV
H[HUFtFLRVSHUtRGRV
2VWHUPRV³$+´H³$9´FRQVWDQWHVGHGHWHUPLQDGDVWDEHODVDEDL[RVLJQLILFDP³$QiOLVH+RUL]RQWDO´H
³$QiOLVH9HUWLFDO´UHVSHFWLYDPHQWH$$QiOLVH+RUL]RQWDOFRPSDUDtQGLFHVRXLWHQVGHOLQKDGHQRVVDV
GHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVHRXLQIRUPDo}HVILQDQFHLUDVLQWHUPHGLiULDVDRORQJRGHXPSHUtRGRGH
WHPSR$$QiOLVH 9HUWLFDO UHSUHVHQWD R SHUFHQWXDO RX LWHP GH XPD OLQKD L  HP UHODomR j UHFHLWD
RSHUDFLRQDOOtTXLGDSDUDRVH[HUFtFLRVSHUtRGRVDSOLFiYHLVTXDQGRGDDQiOLVHGDVGHPRQVWUDo}HV
GRVUHVXOWDGRVRX LL HPUHODomRDRWRWDOGRDWLYRHRXWRWDOGRSDVVLYRHSDWULP{QLROtTXLGRQDV
UHVSHFWLYDVGDWDVTXDQGRGDDQiOLVHGREDODQoRSDWULPRQLDO
(VFODUHFLPHQWRV DGLFLRQDLV D UHVSHLWR GRV LPSDFWRV GD SDQGHPLD GD &29,' HP QRVVDV
DWLYLGDGHVHFRQVHTXHQWHPHQWHHPQRVVDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVHVWmRGHWDOKDGRVQRLWHP
GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
D

&RQGLo}HVILQDQFHLUDVHSDWULPRQLDLVJHUDLV

$ 'LUHWRULD GD &RPSDQKLD HQWHQGH TXH QRV ~OWLPRV WUrV H[HUFtFLRV VRFLDLV HQFHUUDGRV HP  GH
GH]HPEUR GH    H QR SHUtRGR GH VHLV PHVHV HQFHUUDGR HP  GH MXQKR GH 
SRVVXtD FRQGLo}HV ILQDQFHLUDV H SDWULPRQLDLV VXILFLHQWHV SDUD L  LPSOHPHQWDU R VHX SODQR GH
QHJyFLRVH LL FXPSULUFRPVXDVREULJDo}HVILQDQFHLUDVGHFXUWRHORQJRSUD]R$GHPDLVD'LUHWRULD
DFUHGLWDTXHDJHUDomRGHFDL[DGD&RPSDQKLDpVXILFLHQWHSDUDDWHQGHURILQDQFLDPHQWRGHVXDV
DWLYLGDGHVHFREULUVXDQHFHVVLGDGHGHUHFXUVRVSDUDH[HFXomRGRVHXSODQRGHQHJyFLRV
2V 'LUHWRUHV DSUHVHQWDP DEDL[R LQIRUPDo}HV ILQDQFHLUDV GD &RPSDQKLD HP  GH GH]HPEUR GH
HHHPGHMXQKRGHHFRQIRUPHWDEHODVDEDL[R
 5PLOH[FHWR 



/XFUROtTXLGR SUHMXt]R GRSHUtRGR
H[HUFtFLR
5HFHLWDRSHUDFLRQDOOtTXLGD
(%,7'$
0DUJHP(%,7'$
(%,7'$$MXVWDGR
0DUJHP(%,7'$$MXVWDGR

3HUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHP
GHMXQKRGH



([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHP
GHGH]HPEURGH
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(PGHGH]HPEURGH


(PGHMXQKR
GH

5PLO
'tYLGD/tTXLGD















$ &RPSDQKLD LQLFLRX R DQR GH  DSUHVHQWDQGR GHVHPSHQKR RSHUDFLRQDO SRVLWLYR TXH Mi IRL
REVHUYDGRDRORQJRGRV~OWLPRVDQRV
(PGHMXQKRGHD5HFHLWD/tTXLGDDXPHQWRXHPHQTXDQWRR/XFUR/tTXLGRVRIUHX
XPDUHGXomRGHTXDQGRFRPSDUDGRVFRPRPHVPRSHUtRGRGH2(%,7'$$MXVWDGR
YDULRXSRVLWLYDPHQWHHP2LPSDFWRSRVLWLYRQD5HFHLWD/tTXLGDHQR(%,7'$VmRUHVXOWDGRV
GD HVWUDWpJLD GH H[SDQVmR GD &RPSDQKLD PHGLDQWH DV DTXLVLo}HV UHDOL]DGDV EHP FRPR SHOD
PHOKRULD GD HILFLrQFLD RSHUDFLRQDO DSUHVHQWDGDV SHOD HPSUHVD HQTXDQWR TXH KRXYH UHGXomR GR
/XFUR/tTXLGRGHYLGRDRLPSDFWRGHLPSRVWRVGLIHULGRVSHORDSURYHLWDPHQWRGHiJLRILVFDOSURYHQLHQWH
GDVHPSUHVDVDGTXLULGDV
(PUHODomRDRSHUILOGRHQGLYLGDPHQWRQRWDVHTXHRtQGLFHGHHQGLYLGDPHQWRWRWDO UHSUHVHQWDGR
SHODVRPDGRSDVVLYRFLUFXODQWHHGRSDVVLYRQmRFLUFXODQWHGLYLGLGRSHORSDWULP{QLROtTXLGR IRLGH
HHPGHMXQKRGHGHGH]HPEURGHHUHVSHFWLYDPHQWH
(VVD YDULDomR p UHIOH[R SULQFLSDOPHQWH GD REWHQomR GH ILQDQFLDPHQWRV GH ORQJR SUD]R FRP
International Finance Corporation ³,)&´  HP  H FRP R %DQFR ,QWHUDPHULFDQR GH
'HVHQYROYLPHQWR ³%,'´ HPYLVDQGRILQDQFLDUDH[SDQVmRGRQHJyFLR
(PGHMXQKRGHRDWLYRFLUFXODQWHGD&RPSDQKLDHUDGH5PLOHHUDLQIHULRUHP
5PLODRSDVVLYRFLUFXODQWHTXHIRLGH5PLOUHSUHVHQWDQGRXPtQGLFHGHOLTXLGH]
FRUUHQWH tQGLFHTXHUHODFLRQDDOLTXLGH]GHFXUWRSUD]RGD&RPSDQKLDFDOFXODGRSRUPHLRGDGLYLVmR
GRDWLYRFLUFXODQWHSHORSDVVLYRFLUFXODQWH GH(PGHGH]HPEURGHRDWLYRFLUFXODQWH
GD&RPSDQKLDHUDGH5PLOHHUDLQIHULRUHP5PLORSDVVLYRFLUFXODQWHTXHIRLGH
5PLOUHSUHVHQWDQGRXPtQGLFHGHOLTXLGH]FRUUHQWHGH(PGHGH]HPEURGH
RtQGLFHGHOLTXLGH]FRUUHQWHIRLGHHHPGHGH]HPEURGHIRLGH
&RQVLGHUDQGRDIRUWHJHUDomRGHFDL[DRSHUDFLRQDOTXHDFXPXORXQRV~OWLPRVWUrVDQRVHSULPHLUR
VHPHVWUHGHXPWRWDOGH5PLOK}HVTXDQGRFRPSDUDGRFRPRtQGLFHGHHQGLYLGDPHQWR
GD&RPSDQKLDPHQFLRQDGRDFLPDOHYDDDGPLQLVWUDomRDFUHUTXHD&RPSDQKLDSRVVXLFRQGLo}HV
GHJHUDUUHFXUVRVSDUDLPSOHPHQWDURVVHXVSODQRVGHQHJyFLRV HFXPSULUFRPVXDVREULJDo}HV
ILQDQFHLUDVGHFXUWRHORQJRSUD]R
E

(VWUXWXUDGHFDSLWDO

$ 'LUHWRULD DFUHGLWD TXH D HVWUXWXUD GH FDSLWDO GD &RPSDQKLD QRV ~OWLPRV WUrV H[HUFtFLRV VRFLDLV
HQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGHHQRSHUtRGRGHVHLVPHVHVHQFHUUDGRHP
GH MXQKR GH  HUD DGHTXDGD SDUD DWHQGHU jV GHPDQGDV H QHFHVVLGDGHV GDV RSHUDo}HV H
FRQWLQXDUH[HFXWDQGRVHXSODQRGHFUHVFLPHQWR
$&RPSDQKLDDSUHVHQWRXHPGHMXQKRGHHHPGHGH]HPEURGHH
XPDHVWUXWXUDGHFDSLWDODGHTXDGDHQWUHFDSLWDOSUySULRHGHWHUFHLURVHFRQGL]HQWHQDYLVmRGD
'LUHWRULDFRPDVDWLYLGDGHVGD&RPSDQKLDQDSURSRUomRDSUHVHQWDGDQDWDEHODDEDL[R
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HP5PLO 

(PGHMXQKRGH

(PGHGH]HPEURGH






&DSLWDOGHWHUFHLURV SDVVLYR
FLUFXODQWHSDVVLYRQmRFLUFXODQWH 
$ 









&DSLWDOSUySULR SDWULP{QLROtTXLGR 
% 









&DSLWDOWRWDO $% 









3HUFHQWXDOGHFDSLWDOGHWHUFHLURV









3HUFHQWXDOGHFDSLWDOSUySULR









F

&DSDFLGDGHGHSDJDPHQWRHPUHODomRDRVFRPSURPLVVRVILQDQFHLURVDVVXPLGRV

&RQIRUPH FRPHQWDGR QR LWHP  D  DFLPD WHQGR HP YLVWD R VHX QtYHO GH JHUDomR GH FDL[D
RSHUDFLRQDO H D FDSDFLGDGH GD &RPSDQKLD GH FDSWDU QR PHUFDGR UHFXUVRV SURYHQLHQWHV GH
HPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVD'LUHWRULDDFUHGLWDWHUSOHQDVFRQGLo}HVGHKRQUDURVFRPSURPLVVRV
ILQDQFHLURVDVVXPLGRVDWpDGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDVHQGRSRVVtYHODLQGDDFDSWDomR
GHUHFXUVRVDGLFLRQDLVFDVRKDMDQHFHVVLGDGH
G
)RQWHV GH ILQDQFLDPHQWR SDUD FDSLWDO GH JLUR H SDUD LQYHVWLPHQWRV HP DWLYRV QmR
FLUFXODQWHVXWLOL]DGDV
1DGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDDVSULQFLSDLVIRQWHVGHILQDQFLDPHQWRSDUDFDSLWDOGHJLURH
LQYHVWLPHQWR HP DWLYRV QmR FLUFXODQWHV GD &RPSDQKLD IRUDP R FDL[D JHUDGR SRU PHLR GH VXDV
DWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLVURGDGDVGHLQYHVWLPHQWRHDXWLOL]DomRGHHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVGH
WHUFHLURVFRQIRUPHGHVFULWRVQRLWHP I DEDL[R
H
)RQWHV GH ILQDQFLDPHQWR SDUD FDSLWDO GH JLUR H SDUD LQYHVWLPHQWRV HP DWLYRV QmR
FLUFXODQWHVTXHSUHWHQGHXWLOL]DUSDUDFREHUWXUDGHGHILFLrQFLDVGHOLTXLGH]
$&RPSDQKLDSUHWHQGHFRQWLQXDUXWLOL]DQGRRFDL[DJHUDGRSRUPHLRGHVXDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV
HFDVRQHFHVViULRHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVGHFXUWRHORQJRSUD]RFRPWHUFHLURVFRPRIRQWHV
GHILQDQFLDPHQWRSDUDFDSLWDOGHJLURHLQYHVWLPHQWRHPDWLYRVQmRFLUFXODQWHV
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SHUtRGR GH VHLV PHVHV ILQGR HP  GH MXQKR GH  RV HPSUpVWLPRV H ILQDQFLDPHQWRV GD
&RPSDQKLDDSUHVHQWDYDPVDOGRVGH5PLO
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*DUDQWLDV
)LDQoD EDQFiULD FRP JDUDQWLD GRV GLUHLWRV FUHGLWyULRV GD &DER
UHIHUHQWH DRV UHFHEtYHLV HIHWXDGRV HP FDUWmR GH FUpGLWR RX GpELWR
SURFHVVDGRVSHOREDQFR,WD~QRYDORUSURSRUFLRQDODRVDOGRGHYHGRU
GRILQDQFLDPHQWR
$SOLFDomRILQDQFHLUDYLQFXODGD
3HQKRU GR  GDV Do}HV GH VXD LQYHVWLGD 9LGHRPDU 0XOWLSOD\  H
SHQKRU GR  GDV FRWDV GDV LQYHVWLGDV &DER 6HUYLoRV 'LUHWD
&HQWUDOGH$ODUPHVH&RPHUFLR/WGD'LUHWD&RPXQLFDo}HV/WGD'LUHWD
3URFHVVDPHQWR GH 'DGRV /WGD $OHJUD 7HOHFRPXQLFDo}HV GR %UDVLO
/WGD &RQH[mR 6HUYLoRV GH &RPXQLFDomR 0XOWLPtGLD /WGD &RQH[mR
6HUYLoRV GH 9DORU $GLFLRQDGR /WGD &RQH[mR 7HOHFRPXQLFDo}HV H
,QWHUQHW/WGD
&HVVmRGHGLUHLWRVFUHGLWyULRV
+LSRWHFDVREUHRLPyYHOGD&DER6HUYLoRVSRUXPYDORUGH5
3HQKRU GH EHQV H (TXLSDPHQWRV GDV LQYHVWLGDV &DER 9LGHRPDU
0XOWLSOD\ H7HFQHWSHORYDORUGH5PLO
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$VHJXLUD&RPSDQKLDDSUHVHQWDXPDEUHYHGHVFULomRGRVFRQWUDWRVFHOHEUDGRV
&RQWUDWRGH$EHUWXUDGH&UpGLWRQ
(PGHGH]HPEURGHD&RPSDQKLDFHOHEURXFRQWUDWRGHDEHUWXUDGHFUpGLWRMXQWRDR%DQFR
GR1RUGHVWHGR%UDVLO6$ ³%1%´ QRYDORUGH5PLODVHUHPSURYLGRVFRPUHFXUVRVGR
)XQGR&RQVWLWXFLRQDOGH)LQDQFLDPHQWRGR1RUGHVWH±)1((PUHODomRDRVHQFDUJRVLQFLGHQWHV
VREUHRVUHFXUVRVGR)1(pDSOLFDGRE{QXVGHDGLPSOrQFLDGH GHVGHTXHDVSUHVWDo}HVGH
MXURVRXGHSULQFLSDOHMXURVVHMDPSDJDVDWpDVGDWDVGRVUHVSHFWLYRVYHQFLPHQWRV HMXURVjWD[D
HIHWLYDGHDRPrV$OpPGLVVRKiLQFLGrQFLDGHWDULIDGH$QiOLVHGH9LDELOLGDGH(FRQ{PLFR
)LQDQFHLUDGH3URMHWRVQRYDORUGH5PLO
$&RPSDQKLDGHYHUHHPEROVDUR%1%HPSUHVWDo}HVPHQVDLVHVXFHVVLYDVVHQGRDSULPHLUDH
GHMDQHLURGHHD~OWLPDHPGHGH]HPEURGH2FRQWUDWRDLQGDSUHYrPXOWDVHP
FDVRGHLQDGLPSOrQFLDSUHVWDomRGHILDQoDQRkPELWRGDDEHUWXUDGHFUpGLWRHFOiXVXODVXVXDLVGH
YHQFLPHQWRDQWHFLSDGRFRQIRUPHGHVFULWRQRLWHP I  LY DEDL[R
(PGHMXQKRGHRVDOGRHPDEHUWRGHVWHFRQWUDWRHUDGH5PLO
&RQWUDWRGH$UUHQGDPHQWR0HUFDQWLOQ
(PGHRXWXEURGHD&RPSDQKLDFHOHEURXFRQWUDWRGHDUUHQGDPHQWRPHUFDQWLOMXQWRjSG
Equipment Finance S.A. Arrendamento Mercantil QR YDORU GH 5  PLO 6REUH R YDORU GD
RSHUDomR Ki LQFLGrQFLD GH WD[D GH FRPSURPLVVR GH  FRPLVVmR GH SHUPDQrQFLD GH
HWD[DGHFDGDVWURGH5
$&RPSDQKLDGHYHSDJDUjDUUHQGDQWHSRUVHVVHQWDPHVHVRYDORUGDFRQWUDSUHVWDomREDVHFRP
LPSRVWRV HTXLYDOHQWH D 5  PLO VHQGR R YHQFLPHQWR GD SULPHLUD SUHVWDomR  GLDV DSyV D
DVVLQDWXUDGRLQVWUXPHQWRGHDUUHQGDPHQWRPHUFDQWLO2FRQWUDWRDLQGDSUHYrPXOWDVHPFDVRGH
LQDGLPSOrQFLDHFOiXVXODVXVXDLVGHYHQFLPHQWRDQWHFLSDGRFRQIRUPHGHVFULWRQRLWHP I  LY 
DEDL[R$LQGDHVWiVXMHLWRjOHJLVODomRGH1RYD<RUN
(PGHMXQKRGHRVDOGRHPDEHUWRGHVWHFRQWUDWRHUDGH5PLO
&RQWUDWRGH(PSUpVWLPRH*DUDQWLDQ
(PGHGH]HPEURGHD&DER7HOHFRPHD9LGHRPDUFHOHEUDUDPMXQWRjInternational Finance
CorporationFRQWUDWRGHHPSUpVWLPRHJDUDQWLDQRYDORUGH5$OpPGD&RPSDQKLD
FRQWUDWRWHPFRPRJDUDQWLGRUDVDVVHJXLQWHVFRPSDQKLDV D $ODRI%UDVLO0tGLD+ROGLQJV6$ E 
1DWDO 3DUWLFLSDo}HV 6$ F  %DKLD 3DUWLFLSDo}HV 6$ H G  $ $JHQWHV $XWRUL]DGRV /WGD 2
GHVHPEROVR GH YDORUHV p IHLWR D SHGLGR GD &DER 7HOHFRP RX GD 9LGHRPDU VHQGR TXH DV WD[DV
YDULDPHPFDGDRSHUDomRDGHSHQGHUGHYDORUHGDWD2FRQWUDWRDLQGDSUHYrSDJDPHQWRGHWD[D
GHPRQLWRUDPHQWRGH86PLO
$DPRUWL]DomRGHYHUVHUIHLWDSHOD&DER7HOHFRPDHSHOD9LGHRPDUQRVGLDVGHDEULOHGH
RXWXEURGHDVHQGRTXHHPGHYHVHUUHDOL]DGRSDJDPHQWRGRFRUUHVSRQGHQWHD
HPFDGDGDWDPHQFLRQDGDDFLPD GDGtYLGDSULQFLSDOHQRVDQRVVHJXLQWHRVRXWURVVHQGR
SRUDQR HPFDGDGDWDPHQFLRQDGDDFLPD 2FRQWUDWRDLQGDSUHYrPXOWDVHPFDVR
GHLQDGLPSOrQFLDHFOiXVXODVXVXDLVGHYHQFLPHQWRDQWHFLSDGRFRQIRUPHGHVFULWRQRLWHP I 
LY DEDL[R
(PGHMXQKRGHRVDOGRHPDEHUWRGHVWHFRQWUDWRHUDGH5PLO
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&RQWUDWRGH0~WXRH*DUDQWLD
(PGHMXQKRGHD&DER7HOHFRPHD9LGHRPDU5HGH1RUGHVWH6$FHOHEUDUDPFRQWUDWRGH
P~WXRHJDUDQWLDMXQWRjInter-American Investment CorporationsHFRPRPXWXiULRVrQLRUR%DQFR
$PHULFDQRGH'HVHQYROYLPHQWR%,'QRYDORUWRWDOGHDWp5PLODVHUGHVHPEROVDGRSHOR
%,' $OpP GD &RPSDQKLD R FRQWUDWR WHP FRPR JDUDQWLGRUDV DV VHJXLQWHV FRPSDQKLDV D  $
$JHQWHV$XWRUL]DGRV/WGD E $OHJUD7HOHFRPXQLFDo}HVGR%UDVLO/WGD F 'LUHWD&RPXQLFDo}HV
/WGD G 'LUHWD&HQWUDOGH$ODUPHVH&RPpUFLR/WGD H 'LUHWD3URFHVVDPHQWRGHGDGRV/WGD I 
7HFQHW3URYHGRUGH$FHVVRDV5HGHVGH&RPXQLFDomR/WGD J &RQH[mR6HUYLoRVGH&RPXQLFDomR
0XOWLPtGLD/WGD K &RQH[mR6HUYLoRVGH9DORU$GLFLRQDGR/WGDH M &RQH[mR7HOHFRPXQLFDo}HV
H,QWHUQHW/WGD
$SULPHLUDDPRUWL]DomRGRYDORUFRQWUDWDGRGHYHVHUUHDOL]DGDFRPLQtFLRHPGHRXWXEURGH
QRYDORUFRUUHVSRQGHQWHDGDGtYLGDSULQFLSDO$VHJXQGDDPRUWL]DomRHPGHDEULOGH
QR YDORU FRUUHVSRQGHQWH D  GD GtYLGD SULQFLSDO 7RGDV DV GHPDLV DPRUWL]Do}HV GHYHUmR VHU
UHDOL]DGDVHPYDORUFRUUHVSRQGHQWHDGDGtYLGDSULQFLSDOFRPDPHVPDOyJLFDGHGDWDV
GHDEULOHGHRXWXEURVHQGRTXHD~OWLPDVHUiHPGHDEULOGH2GHVHPEROVRGHYDORUHV
pIHLWRDSHGLGRGD&DER7HOHFRPRXGD9LGHRPDUVHQGRTXHDVWD[DVYDULDPHPFDGDRSHUDomRD
GHSHQGHUGHYDORUHGDWD
(PGHMXQKRGHRVDOGRHPDEHUWRGHVWHFRQWUDWRHUDGH5PLO
&pGXODGH&UpGLWR%DQFiULRFRPR,WD~
CCB nº 80558123
(PGHMDQHLURGHD&RPSDQKLDDVVLQRXXPDFpGXODGHFUpGLWREDQFiULRGHHPSUpVWLPR
SDUDFDSLWDOGHJLURMXQWRDR,WD~8QLEDQFR6$QRYDORUWRWDOGH526U&OiXGLR
-RUJH$OYDUH]ILJXUDFRPRGHYHGRUVROLGiULRGDREULJDomR6REUHRYDORUGDREULJDomRKiLQFLGrQFLD
GHMXURVGHSRUGLDVDWD[DUHIHUHQFLDOpGH',VREUHCetipHKiXPDJDUDQWLDSUHVWDGD
VREUHGLUHLWRVVREUHFRWDVGHIXQGRGHLQYHVWLPHQWRVDQH[DjFpGXODSULQFLSDO$OpPGLVVRKiXPD
WDULIDGHFRQWUDWDomRGH5HRYDORUGR,2)pGH5
$FpGXODWHPYHQFLPHQWRHPGHMDQHLURGHGHIRUPDTXHDDPRUWL]DomRGHYHRFRUUHUGHQWUR
GHVVHSHUtRGRFRQIRUPHYDORUHVGLVFULPLQDGRVQRSUySULRGRFXPHQWR2FRQWUDWRDLQGDSUHYrPXOWDV
HPFDVRGHLQDGLPSOrQFLDHFOiXVXODVXVXDLVGHYHQFLPHQWRDQWHFLSDGRFRQIRUPHGHVFULWRQRLWHP
 I  LY DEDL[R
CCB nº 93758441
(PGHPDUoRGHD&RPSDQKLDDVVLQRXXPDFpGXODGHFUpGLWREDQFiULRGHHPSUpVWLPRSDUD
FDSLWDOGHJLURMXQWRDR,WD~8QLEDQFR6$QRYDORUWRWDOGH526U&OiXGLR-RUJH
$OYDUH]ILJXUDFRPRGHYHGRUVROLGiULRGDREULJDomR6REUHRYDORUGDREULJDomRKiLQFLGrQFLDGH
MXURVGHSRUGLDVDWD[DUHIHUHQFLDOpGH',VREUHCetipKiXPDJDUDQWLDSUHVWDGD
VREUHGLUHLWRVVREUHFRWDVGHIXQGRGHLQYHVWLPHQWRVDQH[DjFpGXODSULQFLSDO$OpPGLVVRKiXPD
WDULIDGHFRQWUDWDomRGH5HRYDORUGR,2)pGH5
$FpGXODWHPYHQFLPHQWRHPGHIHYHUHLURGHGHIRUPDTXHDDPRUWL]DomRGHYHRFRUUHU
GHQWURGHVVHSHUtRGRFRQIRUPHYDORUHVGLVFULPLQDGRVQRSUySULRGRFXPHQWR2FRQWUDWRDLQGDSUHYr
PXOWDVHPFDVRGHLQDGLPSOrQFLDHFOiXVXODVXVXDLVGHYHQFLPHQWRDQWHFLSDGRFRQIRUPHGHVFULWR
QRLWHP I  LY DEDL[R
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CCB nº 23272445
(PGHDEULOGHD&RPSDQKLDDVVLQRXXPDFpGXODGHFUpGLWREDQFiULRGHHPSUpVWLPRSDUD
FDSLWDOGHJLURMXQWRDR,WD~8QLEDQFR6$QRYDORUWRWDOGH526U&OiXGLR-RUJH
$OYDUH]ILJXUDFRPRGHYHGRUVROLGiULRGDREULJDomR6REUHRYDORUGDREULJDomRKiLQFLGrQFLDGH
MXURVGHSRUGLDVDWD[DUHIHUHQFLDOpGH',VREUHCetipHKiXPDJDUDQWLDSUHVWDGD
VREUHGLUHLWRVVREUHFRWDVGHIXQGRGHLQYHVWLPHQWRVDQH[DjFpGXODSULQFLSDO$OpPGLVVRKiXPD
WDULIDGHFRQWUDWDomRGH5HRYDORUGR,2)pGH5
$FpGXODWHPYHQFLPHQWRHPGHDEULOGHGHIRUPDTXHDDPRUWL]DomRGHYHRFRUUHUGHQWUR
GHVVHSHUtRGRFRQIRUPHYDORUHVGLVFULPLQDGRVQRSUySULRGRFXPHQWR2FRQWUDWRDLQGDSUHYrPXOWDV
HPFDVRGHLQDGLPSOrQFLDHFOiXVXODVXVXDLVGHYHQFLPHQWRDQWHFLSDGRFRQIRUPHGHVFULWRQRLWHP
 I  LY DEDL[R
CCB nº 28944911
(PGHPDLRGHD&RPSDQKLDDVVLQRXXPDFpGXODGHFUpGLWREDQFiULRGHHPSUpVWLPRSDUD
FDSLWDOGHJLURMXQWRDR,WD~8QLEDQFR6$QRYDORUWRWDOGH526U&OiXGLR-RUJH
$OYDUH]ILJXUDFRPRGHYHGRUVROLGiULRGDREULJDomR6REUHRYDORUGDREULJDomRKiLQFLGrQFLDGH
MXURVGHSRUGLDVDWD[DUHIHUHQFLDOpGH',VREUHCetipHKiXPDJDUDQWLDSUHVWDGD
VREUHGLUHLWRVVREUHFRWDVGHIXQGRGHLQYHVWLPHQWRVDQH[DjFpGXODSULQFLSDO$OpPGLVVRKiXPD
WDULIDGHFRQWUDWDomRGH5HRYDORUGR,2)pGH5
$FpGXODWHPYHQFLPHQWRHPGHPDLRGHGHIRUPDTXHDDPRUWL]DomRGHYHRFRUUHUGHQWUR
GHVVHSHUtRGRFRQIRUPHYDORUHVGLVFULPLQDGRVQRSUySULRGRFXPHQWR2FRQWUDWRDLQGDSUHYrPXOWDV
HPFDVRGHLQDGLPSOrQFLDHFOiXVXODVXVXDLVGHYHQFLPHQWRDQWHFLSDGRFRQIRUPHGHVFULWRQRLWHP
 I  LY DEDL[R
(PGHMXQKRGHRVDOGRHPDEHUWRGDV&&%GR,WD~HUDGH5PLO
&pGXODGH&UpGLWR%DQFiULRQ %1'(6 
(P  GH IHYHUHLUR GH  D $OHJUD 7HOHFRPXQLFDo}HV GR %UDVLO /WGD FRQWUDWRX OLQKD GH
ILQDQFLDPHQWR MXQWR DR %DQFR 1DFLRQDO GH 'HVHQYROYLPHQWR (FRQ{PLFR ± %1'(6 H j $JrQFLD
(VSHFLDOGH)LQDQFLDPHQWR,QGXVWULDO±),1$0(SRUPHLRGHFpGXODGHFUpGLWREDQFiULRFXMRFUHGRU
pR%DQFR%UDGHVFR6$ FUHGHQFLDGRFRPR$JHQWH)LQDQFHLURGR%1'(6),1$0( QRYDORUWRWDO
GH5$FpGXODEDQFiULDWHPFRPRDYDOLVWDR6U(QULTXH8PKRI2GHVHPEROVRGRYDORU
IRLIHLWRHPSDUFHOD~QLFDHVREUHRYDORULQFLGHPMXURVHIHWLYRVGHDRDQRHDRPrV
UHPXQHUDomRDRFUHGRUGHDRDQRUHPXQHUDomRDR%1'(6),1$0(GHDRDQRH,2)
$DPRUWL]DomRGHYHUiVHUUHDOL]DGDFRPDSRUWHVPHQVDLVGXUDQWHPHVHVFRPLQtFLRHPGH
RXWXEUR GH  H ILQDO HP  GH PDUoR GH  2 FRQWUDWR DLQGD SUHYr PXOWDV HP FDVR GH
LQDGLPSOrQFLDHFOiXVXODVXVXDLVGHYHQFLPHQWRDQWHFLSDGR
&RPRJDUDQWLDGDREULJDomRKiEHQVPyYHLV FDERVySWLFRV DOLHQDGRVILGXFLDULDPHQWHFXMRYDORU
YHQDOWRWDOpGH5
(PGHMXQKRGHRVDOGRHPDEHUWRGHVWHFRQWUDWRHUDGH5PLO
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2EULJDo}HVFRPDTXLVLomRGHFRQWURODGD
(VVDVREULJDo}HVUHIHUHPVHDFRQWDVDSDJDUSHODDTXLVLomRGHHPSUHVDVFRQWURODGDV
$VHJXLUD&RPSDQKLDDSUHVHQWDQDWDEHODDEDL[RRUHVXPRGDVFRQWDVDSDJDUSRUDTXLVLomRGH
FRQWURODGDV



&RQWDVDSDJDU(VFURZ D 
&RQWUDSUHVWDomRFRQWLQJHQWH F 
6HOOHUVQRWH E 

7RWDO
D

E
F







&RQVROLGDGR









5HIHUHVHjREULJDo}HVHJDUDQWLDVFRPRVLQYHVWLGRUHVUHIHUHQWHDDTXLVLomRGD&DER%DKLD3DUWLFLSDo}HVH1DWDO3DUWLFLSDo}HVD
VHUHPDPRUWL]DGDVSHORSUD]RGHSUHVFULomRGDVFRQWLQJrQFLDVHJDUDQWLDVGDVRSHUDo}HV2UHFXUVRILQDQFHLURSDUDJDUDQWLUDOLTXLGH]
GHVVDREULJDomRHVWiPDQWLGRHPDSOLFDo}HVILQDQFHLUDVYLQFXODGDV
&RQWDVDSDJDUSHODDTXLVLomRGDVHPSUHVDV'LUHWD&RPXQLFDo}HV'LUHWD&HQWUDO'LUHWD3URFHVVDPHQWR$OHJUD&RQH[mR6&0
&RQH[mR69$&RQH[mR3URFHVVDPHQWRH*UXSR0HJD
1DVDTXLVLo}HVGD7HFQHWH&RQH[mRIRLDFRUGDGRFRPRVYHQGHGRUHVRSDJDPHQWRGHXPYDORUDGLFLRQDOFDVRD&RPSDQKLDDWLQJLVVH
FRQGLo}HVHVSHFtILFDV2VDOGRGHYHGRUVHUiSDJRHPGXDVSDUFHODVHPRXWXEURGHH

$TXLVLomR*UXSR'LUHWD
(P  GH MDQHLUR GH  D FRQWURODGD $ $JHQWHV $XWRUL]DGRV /WGD REWHYH R FRQWUROH GDV
VRFLHGDGHV 'LUHWD &RPXQLFDo}HV /WGD 'LUHWD &HQWUDO GH $ODUPHV H &RPpUFLR /WGD H 'LUHWD
3URFHVVDPHQWR GH 'DGRV /WGD *UXSR 'LUHWD  TXH RIHUHFHP VHUYLoRV GH LQWHUQHW EDQGD ODUJD H
VHJXUDQoDHOHWU{QLFDDGTXLULQGRGDVTXRWDVGHFDSLWDO2YDORUWRWDOGDFRPSUDGDDTXLVLomR
GR*UXSR'LUHWDIRLGH5PLOFRPSDJDPHQWRGH5PLOQDDVVLQDWXUDGRFRQWUDWRHR
YDORUUHVWDQWHDVHUSDJRHPSDUFHODVVHQGRDSULPHLUDDYHQFHUHPMDQHLURGHHDDVSDUFHODV
UHVWDQWHVYHQFHPHPMXQKRGHMDQHLURGHMXQKRGHMDQHLURGH
(PGHMXQKRGHRVDOGRDSDJDUDWXDOL]DGRGDDTXLVLomRGR*UXSR'LUHWDpGH5PLO
$TXLVLomR$OHJUD
(PGHMXQKRGHDFRQWURODGD$$JHQWHV$XWRUL]DGRV/WGDREWHYHRFRQWUROHGDVRFLHGDGH
$OHJUD 7HOHFRPXQLFDo}HV GR %UDVLO /WGD TXH RIHUHFH VHUYLoRV GH LQWHUQHW EDQGD ODUJD H 79 SRU
DVVLQDWXUDDGTXLULQGRWRGDVDVVXDVDo}HV2YDORUWRWDOGDDTXLVLomRGD$OHJUDIRLGH5PLO
SDJR5PLOQDFHOHEUDomRGRFRQWUDWRHDVGHPDLVVHUmRSDJDVHPSDUFHODVDSULPHLUD
FRPYHQFLPHQWRHPMXQKRGHHDVGHPDLVSDUFHODVFRPRYHQFLPHQWRHPGH]HPEURGH
MXQKRGHGH]HPEURGHMXQKRGH
(PGHMXQKRGHRVDOGRDSDJDUDWXDOL]DGRGDDTXLVLomRGR*UXSR$OHJUDpGH5PLO
$TXLVLomR*UXSR&RQH[mR
(P  GH QRYHPEUR GH  D FRQWURODGD $ $JHQWHV $XWRUL]DGRV /WGD REWHYH R FRQWUROH GDV
VRFLHGDGHV&RQH[mR6&0/WGD&RQH[mR69$/WGDH&RQH[mR7HOHFRPXQLFDo}HVH,QWHUQHW/WGD
*UXSR &RQH[mR  TXH RIHUHFH VHUYLoRV GH LQWHUQHW EDQGD ODUJD DGTXLULQGR  GDV TXRWDV GH
FDSLWDO2YDORUWRWDOGDDTXLVLomRIRLGH5PLOVHQGRSDJR5PLOQDFHOHEUDomRGR
FRQWUDWRXP(DUQRXWGH5PLOSDJRHPGXDVSUHVWDo}HVQRVYDORUHVGH5PLOH
5  PLO TXH  IRUDP UHDOL]DGDV QRV GLDV  GH DEULO GH  H  GH QRYHPEUR GH 
UHVSHFWLYDPHQWHHRVYDORUHVUHVWDQWHVVHUmRSDJRVHPSDUFHODVDSULPHLUDFRPYHQFLPHQWRHP
QRYHPEUR GH  H DV GHPDLV FRP YHQFLPHQWR HP QRYHPEUR GH  H QRYHPEUR GH 
1RYHPEURGH
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(PGHMXQKRGHRVDOGRDSDJDUDWXDOL]DGRGDDTXLVLomRGR*UXSR&RQH[mRpGH5
PLO
$TXLVLomR7HFQHW
(PGHRXWXEURGHD&RPSDQKLDREWHYHRFRQWUROHGDVRFLHGDGH7HFQHW3URY$FHVVRDV
5HGHVGH&RPXQLFDomR/WGDTXHRIHUHFHVHUYLoRVGHLQWHUQHWEDQGDODUJDDGTXLULQGRGDV
TXRWDVGHFDSLWDO2SUHoRGHDTXLVLomRIRLGH5PLOVHQGRRYDORUDMXVWDGRSHORYDORUGH5
PLOGHFDL[DQDGDWDGRIHFKDPHQWRPDLVSUHoRDGLFLRQDOGH5PLO2YDORUWRWDOGD
DTXLVLomR GD 7HFQHW IRL UHDOL]DGD SHOR PRQWDQWH GH 5  TXH p FRPSRVWR SHOR YDORU GD
WUDQVDomRGH5PLOVRPDGRDXPYDORUGH5PLOGHFDL[DOLYUHQDGDWDGRIHFKDPHQWR
DGLFLRQDGRDXPHDUQRXWQRTXDOR*UXSRDFRUGRXHPSDJDUDRVYHQGHGRUHVXPPRQWDQWHGH5
 PLO HP XP SUD]R GHILQLGR  GLDV FDVR R D 6RFLHGDGH JHUH GH ³&DL[D /LYUH´ XPD PpGLD
PHQVDOGH5PLOGXUDQWHRWULPHVWUHLPHGLDWDPHQWHSRVWHULRUDRIHFKDPHQWRGRFRQWUDWR'R
YDORUWRWDOGDDTXLVLomRIRLSDJR5PLOQRIHFKDPHQWRGRFRQWUDWRGXUDQWHRH[HUFtFLRGH
IRUDPSDJDVGXDVSDUFHODVQRPRQWDQWHGH5PLOH5PLOQRVGLDVGHMXQKR
GHHGHRXWXEURGHUHVSHFWLYDPHQWH'RHDUQRXWIRLSDJRXPDSDUFHODQRPRQWDQWH
GH5PLOHPGHMXQKRGHHRUHVWDQWHVHUiSDJRMXQWDPHQWHFRPRSUHoRGHDTXLVLomR
HPGXDVSDUFHODVHPRXWXEURGHH
(PGHMXQKRGHRVDOGRDSDJDUDWXDOL]DGRGDDTXLVLomRGR*UXSR7HFQHWpGH5
PLO
$TXLVLomR0HJD
(PIHYHUHLURGHD&RQH[mR6HUYLoRVGH&RPXQLFDomR0XOWLPtGLD/WGD VXEVLGLiULDGD$
$JHQWHV $XWRUL]DGRV /WGD  DVVLQRX XP FRQWUDWR GH DTXLVLomR GH  GR FDSLWDO YRWDQWH GDV
HPSUHVDV5RVLPDUD%HUWROXFL6DVVL6DPSDLR±(,5(/,H0DUFHOR6DVVL6DPSDLR±(,5(/, ³*UXSR
0HJD´  ORFDOL]DGD HP 6mR -RmR GR 5LR 3DUGR63 QR YDORU GH 5  PLO 2 YDORU WRWDO GD
FRQWUDSUHVWDomRWUDQVIHULGDGR*UXSR0HJDIRLGH5PLOSDJR5PLOQDFHOHEUDomR
GRFRQWUDWRHRYDORUUHPDQHVFHQWHVHUiSDJRHPSDUFHODVVHQGRDSULPHLUDHPGH]HPEURGH
HDVGHPDLVHPIHYHUHLURGHHIHYHUHLURGH
(PGHMXQKRGHRVDOGRDSDJDUDWXDOL]DGRUHIHUHQWHjDTXLVLomRGR*UXSR0HJDpGH5
PLO
LL 

RXWUDVUHODo}HVGHORQJRSUD]RPDQWLGDVFRPLQVWLWXLo}HVILQDQFHLUDV

(PGHMXQKRGHD&RPSDQKLDQmRSRVVXtDTXDOTXHURXWUDRSHUDomRGHORQJRSUD]RFRP
LQVWLWXLo}HVILQDQFHLUDVDOpPGDTXHODVPHQFLRQDGDVQRLWHPDQWHULRU
LLL 

JUDXGHVXERUGLQDomRHQWUHDVGtYLGDVGD&RPSDQKLD

&RPH[FHomRGDVJDUDQWLDVSUHVWDGDVQRkPELWRGHFDGDGtYLGDFRQIRUPHRFDVRQmRKiJUDXGH
VXERUGLQDomRHQWUHDVGtYLGDV(PHYHQWXDOFRQFXUVRXQLYHUVDOGHFUHGRUHVDVXERUGLQDomRHQWUH
DVREULJDo}HVUHJLVWUDGDVQRSDVVLYRH[LJtYHODFRQWHFHUiGHDFRUGRFRPRGLVSRVWRQD/HL
GHGHIHYHUHLURGHFRQIRUPHDOWHUDGD L REULJDo}HVVRFLDLVHWUDEDOKLVWDV LL LPSRVWRVD
UHFROKHU LLL  FUpGLWRV FRP JDUDQWLD UHDO LY  HPSUpVWLPRV H ILQDQFLDPHQWRV Y  FUpGLWRV
TXLURJUDIiULRV YL FUpGLWRVVXERUGLQDGRVH YLL GLYLGHQGRVHMXURVVREUHFDSLWDOSUySULR
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LY 
UHVWULo}HV LPSRVWDV j &RPSDQKLD HP HVSHFLDO HP UHODomR D OLPLWHV GH
HQGLYLGDPHQWR H FRQWUDWDomR GH QRYDV GtYLGDV j GLVWULEXLomR GH GLYLGHQGRV j
DOLHQDomRGHDWLYRVjHPLVVmRGHQRYRVYDORUHVPRELOLiULRVHjDOLHQDomRGHFRQWUROH
VRFLHWiULREHPFRPRVHRHPLVVRUYHPFXPSULQGRHVVDVUHVWULo}HV
Obrigações gerais
1DGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDD&RPSDQKLDFXPSUHFRPWRGDVDVREULJDo}HVFRQVWDQWHV
QRV FRQWUDWRV GH HPSUpVWLPRV H ILQDQFLDPHQWRV ILUPDGRV SHOD &RPSDQKLD MXQWR jV LQVWLWXLo}HV
ILQDQFHLUDV
(VVDV REULJDo}HV UHIHUHPVH D GHWHUPLQDGDV UHVWULo}HV UHODFLRQDGDV j DOLHQDomR GH DWLYRV
DOLHQDomRGHFRQWUROHVRFLHWiULRHUHRUJDQL]DomRVRFLHWiULDHRXWUDVFOiXVXODVVREUHLQDGLPSOHPHQWR
RXWUDVFOiXVXODVVREUHLQDGLPSOHPHQWR
GHREULJDo}HVUHFXSHUDomRMXGLFLDOHIDOrQFLDVPRUWHLQVROYrQFLDLQWHUGLomRDOWHUDomRQRREMHWR
VRFLDO RX GH SDUFHOD VLJQLILFDWLYD GH EHQV H VHQWHQoDV WUDQVLWDGDV HP MXOJDGR VRE WHPDV FRPR
GLVFULPLQDomRGHUDoDHJrQHURWUDEDOKRLQIDQWLOWUDEDOKRHVFUDYRDVVpGLRRXFULPHFRQWUDRPHLR
DPELHQWHFRQIRUPHGHVFULWRDEDL[R
2%1%SRGHUiFRQVLGHUDUYHQFLGRDQWHFLSDGDPHQWHRFRQWUDWRVHD&RPSDQKLD
&RQWUDWRGH$EHUWXUDGH
&UpGLWRQ


D

&RQWUDWDUMXQWRFRPRXWUDLQVWLWXLomRILQDQFHLUDILQDQFLDPHQWRVSDUDDFREHUWXUD
GRVLWHQVSUHYLVWRVQRRUoDPHQWRFRQVWDQWHQHVWHLQVWUXPHQWRGHFUpGLWRRXD
HOHDQH[RSDUDILQDQFLDPHQWRSHOREDQFR

E

&RPHWHQGR H[FHVVR VREUH OLPLWH GH FUpGLWR SHOR EDQFR QmR SURYLGHQFLDU D
LPHGLDWDFREHUWXUD

$DUUHQGDQWHSRGHUiFRQVLGHUDUYHQFLGRDQWHFLSDGDPHQWHRFRQWUDWRVHD&RPSDQKLD
&RQWUDWRGH$UUHQGDPHQWR
0HUFDQWLOQ

D

2DUUHQGDWiULRHIHWXDUXPDDOWHUDomRVXEVWDQFLDOTXHDFDUUHWHPXGDQoDQDVXD
SURSULHGDGHRXQRFRQWUROHVRFLHWiULRH[FHomRIHLDTXDQWRIHLWDVSDUDHPSUHVDV
SDUWLFLSDQWHVGRDWXDOJUXSRHFRQ{PLFRGDDUUHQGDWiULD

$PHQRVTXHR,)&FRQFRUGHSRUHVFULWRD&DER7HOHFRPHD9LGHRPDU FDGDTXDOXP
³'HYHGRU´ QmRSRGHP
D

'HFODUDU RX ID]HU SDJDPHQWRV GH GLYLGHQGRV RX TXDOTXHU RXWUD GLVWULEXLomR
UHODFLRQDGDDSDUWLFLSDomRDFLRQiULD Restricted Payments H[FHWRTXH

L

D  TXDOTXHU 'HYHGRU RX TXDOTXHU GH VXDV VXEVLGLiULDV
SRVVDP GHFODUDU H ID]HU SDJDPHQWRV UHVWULWRV D TXDOTXHU
RXWUR 'HYHGRU E  TXDOTXHU VXEVLGLiULD SRVVD GHFODUDU H
ID]HU SDJDPHQWRV UHVWULWRV D VHXV WLWXODUHV GH SDUWLFLSDomR
GHVGHTXHHVVHWLWXODUGHSDUWLFLSDomRVHMDXPGHYHGRUQR
FRQWUDWRRXXPDVXEVLGLiULDLQWHJUDOUHFHEDSHORPHQRVVXD
SRUomR SUR UDWD H F  TXDOTXHU VXEVLGLiULD TXH QmR IRU XP
JDUDQWLGRUGDVXEVLGLiULDSRVVDGHFODUDUHID]HUSDJDPHQWRV
UHVWULWRV SDUD TXDOTXHU RXWUD VXEVLGLiULD TXH QmR VHMD XP
JDUDQWLGRUGDVXEVLGLiULD

LL 

TXDOTXHU 'HYHGRU RX TXDLVTXHU GH VHXV JDUDQWLGRUHV GD
VXEVLGLiULD SRGH GHFODUDU H ID]HU SDJDPHQWRV UHVWULWRV HP
FDL[D TXH GHYHP VHU SDJRV GH DFRUGR FRP D OHJLVODomR
DSOLFiYHO

LLL 

TXDOTXHU 'HYHGRU SRVVD GHFODUDU H ID]HU SDJDPHQWRV
UHVWULWRV VH DSyV GDU HIHLWR D HVVH SDJDPHQWR UHVWULWR D 
QHQKXP SRVVtYHO HYHQWR GH LQDGLPSOHPHQWR RX HYHQWR GH
LQDGLPSOHPHQWRHVWLYHUHPDQGDPHQWRRXUHVXOWDULDGHOH E 
DV PXWXDULDV HVWLYHUHP HP FRQIRUPLGDGH FRP WRGDV DV
REULJDo}HVILQDQFHLUDVSUHYLVWDVQDVHVVmR Q HPEDVH

&RQWUDWRGH(PSUpVWLPRH
*DUDQWLDQ
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pró forma F  HVVH SDJDPHQWR UHVWULWR IRL IHLWR D SDUWLU GH
OXFURVDFXPXODGRVH G HQWUHJDUSDUDD,)&XPDFHUWLILFDomR
VXEVWDQFLDOPHQWHQDIRUPDGRDQH[R

LY 

$V PXWXiULDV HRX D VRFLHGDGH FRQWURODGD ILQDO SRVVDP
GHFODUDU H SDJDU GLYLGHQGRV GD FDL[D LQFOXLQGR DWUDYpV GH
TXDOTXHU FRQWURODGRUD LQWHUPHGLiULD XPD PXWXiULD  DWp R
PRQWDQWH WRWDO GH 86  FRQMXQWDPHQWH HP
TXDOTXHU$QR)LVFDOSDUDSDJDUVDOiULRVE{QXVHGHVSHVDV
UHODFLRQDGDVTXHIRUDPDGHTXDGDPHQWHGRFXPHQWDGDVQDV
GHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVFRQVROLGDGDVGRV'HYHGRUHVRX
QDV GHPRQVWUDo}HV GD $/$2) ),3 SDUD FRQVHOKHLURV H
IXQFLRQiULRV VrQLRUHV FRQWUDWDGRV
FRQWUDWDGRV SHOD VRFLHGDGH
FRQWURODGRUD ILQDO LQFOXLQGR VHP OLPLWDomR R &(2 *LOEHUW
0LQLRQLVRXVHXVXEVWLWXWRHRFRQVHOKHLUR0DUFXV9DURWWLRX
VHXVXEVWLWXWR RXSHOD$/$2)),3FRQIRUPHDSOLFiYHO

Y

$VPXWXiULDVHRXDVRFLHGDGHFRQWURODGDILQDOSRGHPID]HU
SDJDPHQWRV LQFOXVLYH DWUDYpV GH TXDOTXHU FRQWURODGRUD
LQWHUPHGLiULD GH XPD PXWXiULD  SDUD RX HP QRPH GH D  D
UHVSHLWR GD PXWXiULD GD VRFLHGDGH FRQWURODGD ILQDO E  D
UHVSHLWRGDVRFLHGDGHFRQWURODGDILQDOGD$/$2)),3RX F 
GHTXDOTXHUFRQWURODGRUDLQWHUPHGLiULDGHTXDOTXHUPXWXiULD
LQFOXLQGR $/$2)   DWp XP PRQWDQWH WRDO GH
86HPFRQMXQWRHPTXDOTXHU$QR)LVFDOSDUD
SDJDUFXVWRVGLYHUVRVOHJDLVFRQWiEHLVGHDUTXLYDPHQWRH
RXWURV FXVWRV H[WUDV GRFXPHQWDGRV LQFRUULGRV QR FXUVR
QRUPDO GR QHJyFLR DVVRFLDGRV j PDQXWHQomR GH FDGD
LQYHVWLPHQWRGHVVD3HVVRDQRV'HYHGRUHVGHVGHTXHDSyV
HIHWLYiORV RV 'HYHGRUHV HVWHMDP HP FRQIRUPLGDGH FRP
WRGDV DV REULJDo}HV ILQDQFHLUDV SUHYLVWDV QD VHomR  Q 
HP%DVHPró Forma

E

,QFRUUHU HP GHVSHVDV RX FRPSURPLVVRV SDUD GHVSHVDV FRP DWLYRV IL[RV RX
RXWURVDWLYRVQmRFLUFXODQWHVFRPH[FHomRGDVKLSyWHVHVSUHYLVWDVQRFRQWUDWR

F

,QFRUUHU DVVXPLU RX SHUPLWLU D H[LVWrQFLD GH TXDLVTXHU GtYLGDV ILQDQFHLUDV
H[FHWRDVKLSyWHVHVSUHYLVWDVQRFRQWUDWR

G

)LUPDUTXDOTXHUFRQWUDWRGHORFDomRGHTXDOTXHUSURSULHGDGHRXHTXLSDPHQWR
GH TXDOTXHU WLSR TXH QmR ILQDQFHLUD  H[FHWR QDV KLSyWHVHV SUHYLVWDV QR
FRQWUDWR

H

)LUPDU TXDOTXHU RSHUDomR FRP GHULYDWLYRV RX DVVXPLU REULJDo}HV GH XP
WHUFHLUR SURYHQLHQWHV GH XPD WUDQVDomR GHULYDGD VHQmR DTXHODV QR FXUVR
QRUPDO GD &RPSDQKLD SDUD SURWHomR FRQWUD D IOXWXDomR GH WD[DV GH MXURV H
RSHUDo}HVGHFkPELR

I

)LUPDUTXDOTXHUFRQWUDWRRXDFRUGRSDUDJDUDQWLUTXDOTXHUREULJDomRILQDQFHLUD
GHRXWUHPTXHQmRDVJDUDQWLDVSHUPLWLGDVQRVWHUPRVGRFRQWUDWRVXMHLWRjV
H[FHo}HVSUHYLVWDVQRFRQWUDWR

J

&ULDU RX SHUPLWLU TXDOTXHU SHQKRU VREUH TXDOTXHU SURSULHGDGH UHFHLWDV RX
TXDLVTXHURXWURVDWLYRVH[FHWRQDVKLSyWHVHVSUHYLVWDVQRFRQWUDWR

K

)RUQHFHUH[FOXVLYLGDGHSDUDTXDOTXHUDJrQFLDGHFRPSUDVRXYHQGDVSDUDXPD
SRUomRUHOHYDQWHGHVXDVFRPSUDVRXYHQGDV

L

)LUPDUTXDOTXHUFRQWUDWRGHSDUFHULDMRLQWYHQWXUHSDUWLFLSDomRQRVOXFURVRX
UR\DOWLHVRXTXDOTXHURXWURVLPLODU FRPH[FHomRGRVMiH[LVWHQWHV 

M

)LUPDUTXDOTXHUFRQWUDWRGHJHVWmRRXDFRUGRVLPLODURQGHVXDVRSHUDo}HVVmR
DGPLQLVWUDGDVSRURXWURH[FHWRSHORVFRQWUDWRVILUPDGRVFRPD$FRQ
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N

)D]HURXSHUPLWLUHPSUpVWLPRV H[FHWRDTXHOHVQRFXUVRQRUPDOGDVRSHUDo}HV
GD &RPSDQKLD  FRP TXDLVTXHU SHVVRDV TXH QmR DTXHODV PHQFLRQDGDV QR
FRQWUDWR

O

5HVFLQGLUDOWHUDURXRXWRUJDUTXDOTXHUSHUPLVVmRFRPUHODomRDGRFXPHQWRV
GDWUDQVDomRFRQIRUPHGHILQLGRQRFRQWUDWRHTXDOTXHURXWURLQVWUXPHQWRTXH
HYLGHQFLHRXUHODWHGtYLGDILQDQFHLUDFRPH[FHomRGDVKLSyWHVHVSUHYLVWDVQR
FRQWUDWR

P  5HDOL]DUSUpSDJDPHQWRVYROXQWiULRVRSFLRQDLVRXPDQGDWiULRVRXUHFRPSUD
UHDVVXQomRGHTXDOTXHUGtYLGDILQDQFHLUDFRPH[FHomRGDTXHODVSUHYLVWDVQR
FRQWUDWR
Q

(QFHUUDU OLTXLGDU RX GLVVROYHU VHXV QHJyFLRV GH SDUFHLURV RX MRLQW YHQWXUHV
FRPH[FHomRGDVKLSyWHVHVOLVWDGDVQRFRQWUDWR

R

9HQGHU WUDQVIHULU ORFDU RX GH TXDOTXHU IRUPD GLVSRU GH TXDLVTXHU SDUWHV GH
VXDVSURSULHGDGHVRXDWLYRVH[FHWRDTXHOHVPHQFLRQDGRVQRFRQWUDWR

S

&RPSUDU RX DGTXLULU SURSULHGDGHV RX DWLYRV GH TXDLVTXHU SHVVRDV H[FHWR
DTXHODVGHVFULWDVQRFRQWUDWR

T

5HDOL]DUWUDQVDo}HVGH sale-leasebackFRPH[FHomRGDVKLSyWHVHVSUHYLVWDV
QRFRQWUDWR

+iKLSyWHVHGHLQDGLPSOHPHQWRTXHDXWRUL]DDR,)&UHTXHUHURYHQFLPHQWRDQWHFLSDGR
QDVVHJXLQWHVKLSyWHVHV
D

$$FRQGHL[DUGHGHWHUGLUHWDRXLQGLUHWDPHQWHGHVHXVGLUHLWRVGHYRWR
HDo}HVQRFDSLWDOVRFLDOGD&DER7HOHFRPRX9LGHRPDURXGHRXWUDIRUPDD
WURFDGRFRQWUROHDFLRQiULRGDVPXWXiULDV

E

4XDOTXHU SDUWH REULJDGD LQFOXLQGR D &RPSDQKLD FRPR JDUDQWLGRUD  YHQGHU
TXDLVTXHU GH VXDV Do}HV D TXDOTXHU SHVVRD TXH QD RSLQLmR GR ,)& VHMD
FRQVLGHUDGDSHVVRDFRPSUREOHPDVGHLQWHJULGDGH

$PHQRVTXHR%',FRQFRUGHSRUHVFULWRD&DER7HOHFRPHD9LGHRPDU FDGDTXDOXP
³'HYHGRU´ QmRSRGHP
D

&RQWUDWRGH0~WXRH
*DUDQWLD

'HFODUDU RX ID]HU SDJDPHQWRV GH GLYLGHQGRV RX TXDOTXHU RXWUD GLVWULEXLomR
UHODFLRQDGDDSDUWLFLSDomRDFLRQiULD Restricted Payments H[FHWRSDUD
L
D  TXDOTXHU 'HYHGRU RX TXDOTXHU
TXDOT
GH VXDV VXEVLGLiULDV SRVVDP
GHFODUDUHID]HU SDJDPHQWRV UHVWULWRVDTXDOTXHU RXWUR 'HYHGRU E TXDOTXHU
VXEVLGLiULD SRVVD GHFODUDU H ID]HU SDJDPHQWRV UHVWULWRV D VHXV WLWXODUHV GH
SDUWLFLSDomR GHVGHTXHHVVHWLWXODUGHSDUWLFLSDomRVHMDXPGHYHGRUQRFRQWUDWR
RX XPD VXEVLGLiULD LQWHJUDO UHFHED SHOR PHQRV VXD SRUomR SUR UDWD H F 
TXDOTXHUVXEVLGLiULDTXHQmRIRUXPJDUDQWLGRUGDVXEVLGLiULDSRVVDGHFODUDUH
ID]HU SDJDPHQWRV UHVWULWRV SDUD TXDOTXHU RXWUD VXEVLGLiULD TXH QmR VHMD XP
JDUDQWLGRUGDVXEVLGLiULD
TXDOTXHU'HYHGRURXTXDLVTXHUGHVHXVJDUDQWLGRUHVGDVXEVLGLiULD
TXDOTXHU'HYHGRURXTXDLVTXHU
LL 
TXDOTXHU'HYHGRURXTXDLVTXHUGHVHXVJDUDQWLGRUHVGDVXEVLGLiULD
SRGHGHFODUDUHID]HUSDJDPHQWRVUHVWULWRVHPFDL[DTXHGHYHPVHUSDJRVGH
DFRUGRFRPDOHJLVODomRDSOLFiYHO
UHVWUL
VH
LLL 
TXDOTXHU 'HYHGRU SRVVD GHFODUDU H ID]HU SDJDPHQWRV UHVWULWRV
DSyV GDU HIHLWR D HVVH SDJDPHQWR UHVWULWR D  QHQKXP SRVVtYHO HYHQWR GH
LQDGLPSOHPHQWR RX HYHQWR GH LQDGLPSOHPHQWR HVWLYHU HP DQGDPHQWR RX
UHVXOWDULD GHOH E  DV PXWXDULDV HVWLYHUHP HP FRQIRUPLGDGH FRP WRGDV DV
REULJDo}HVILQDQFHLUDVSUHYLVWDVQDVHVVmR Q HPEDVHSUyIRUPD F HVVH
SDJDPHQWRUHVWULWRIRLIHLWRDSDUWLUGHOXFURVDFXPXODGRVH G HQWUHJDUSDUDD
,)&XPDFHUWLILFDomRVXEVWDQFLDOPHQWHQDIRUPDGRDQH[R
GHFO
LY 
$V PXWXiULDV HRX D VRFLHGDGH FRQWURODGD ILQDO SRVVDP GHFODUDU
H
SDJDU GLYLGHQGRV GD FDL[D LQFOXLQGR DWUDYpV GH TXDOTXHU FRQWURODGRUD
LQWHUPHGLiULD XPD PXWXiULD  DWp R PRQWDQWH WRWDO GH 86 
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FRQMXQWDPHQWHHPTXDOTXHU$QR)LVFDOSDUDSDJDUVDOiULRVE{QXVHGHVSHVDV
UHODFLRQDGDV TXH IRUDP DGHTXDGDPHQWH GRFXPHQWDGDV QDV GHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDVFRQVROLGDGDVGRV'HYHGRUHVRXQDVGHPRQVWUDo}HVGD$/$2)),3
SDUD FRQVHOKHLURV H IXQFLRQiULRV VrQLRUHV FRQWUDWDGRV SHOD VRFLHGDGH
FRQWURODGRUD ILQDO LQFOXLQGR VHP OLPLWDomR R &(2 *LOEHUW 0LQLRQLV RX VHX
VXEVWLWXWRHRFRQVHOKHLUR0DUFXV9DURWWLRXVHXVXEVWLWXWR RXSHOD$/$2)),3
FRQIRUPHDSOLFiYHO
Y
$V PXWXiULDV HRX D VRFLHGDGH FRQWURODGD ILQDO SRGHP ID]HU
SDJDPHQWRV LQFOXVLYHDWUDYpVGHTXDOTXHUFRQWURODGRUDLQWHUPHGLiULDGHXPD
PXWXiULD  SDUD RX HP QRPH GH D  D UHVSHLWR GD PXWXiULD GD VRFLHGDGH
FRQWURODGDILQDO E DUHVSHLWRGDVRFLHGDGHFRQWURODGDILQDOGD$/$2)),3RX
F  GH TXDOTXHU FRQWURODGRUD LQWHUPHGLiULD GH TXDOTXHU PXWXiULD LQFOXLQGR
$/$2) DWpXPPRQWDQWHWRDOGH86HPFRQMXQWRHPTXDOTXHU
$QR )LVFDO SDUD SDJDU FXVWRV GLYHUVRV OHJDLV FRQWiEHLV GH DUTXLYDPHQWR H
RXWURV FXVWRV H[WUDV GRFXPHQWDGRV LQFRUULGRV QR FXUVR QRUPDO GR QHJyFLR
DVVRFLDGRVjPDQXWHQomRGHFDGDLQYHVWLPHQWRGHVVD3HVVRDQRV'HYHGRUHV
GHVGHTXHDSyVHIHWLYiORVRV'HYHGRUHVHVWHMDPHPFRQIRUPLGDGHFRPWRGDV
DVREULJDo}HVILQDQFHLUDVSUHYLVWDVQDVHomR Q HP%DVH3Uy)RUPD
E

,QFRUUHU HP GHVSHVDV RX FRPSURPLVVRV SDUD GHVSHVDV FRP DWLYRV IL[RV RX
RXWURVDWLYRVQmRFLUFXODQWHVFRPH[FHomRGDVKLSyWHVHVSUHYLVWDVQRFRQWUDWR

F

,QFRUUHU DVVXPLU RX SHUPLWLU D H[LVWrQFLD GH TXDLVTXHU GtYLGDV ILQDQFHLUDV
H[FHWRDVKLSyWHVHVSUHYLVWDVQRFRQWUDWR

G

)LUPDUTXDOTXHUFRQWUDWRGHORFDomRGHTXDOTXHUSURSULHGDGHRXHTXLSDPHQWR
GH TXDOTXHU WLSR TXH QmR ILQDQFHLUD  H[FHWR QDV KLSyWHVHV SUHYLVWDV QR
FRQWUDWR

H

)LUPDU TXDOTXHU RSHUDomR FRP GHULYDWLYRV RX DVVXPLU REULJDo}HV GH XP
WHUFHLUR SURYHQLHQWHV GH XPD WUDQVDomR GHULYDGD VHQmR DTXHODV QR FXUVR
QRUPDO GD &RPSDQKLD SDUD SURWHomR FRQWUD D IOXWXDomR GH WD[DV GH MXURV H
RSHUDo}HVGHFkPELR

I

)LUPDUTXDOTXHUFRQWUDWRRXDFRUGRSDUDJDUDQWLUTXDOTXHUREULJDomRILQDQFHLUD
GHRXWUHPTXHQmRDVJDUDQWLDVSHUPLWLGDVQRVWHUPRVGRFRQWUDWRVXMHLWRjV
H[FHo}HVSUHYLVWDVQRFRQWUDWR

J

&ULDU RX SHUPLWLU TXDOTXHU SHQKRU VREUH TXDOTXHU SURSULHGDGH UHFHLWDV RX
TXDLVTXHURXWURVDWLYRVH[FHWRQDVKLSyWHVHVSUHYLVWDVQRFRQWUDWR

K

)RUQHFHUH[FOXVLYLGDGHSDUDTXDOTXHUDJrQFLDGHFRPSUDVRXYHQGDVSDUDXPD
SRUomRUHOHYDQWHGHVXDVFRPSUDVRXYHQGDV

L

)LUPDUTXDOTXHUFRQWUDWRGHSDUFHULDMRLQWYHQWXUHSDUWLFLSDomRQRVOXFURVRX
UR\DOWLHVRXTXDOTXHURXWURVLPLODU FRPH[FHomRGRVMiH[LVWHQWHV 

M

)LUPDUTXDOTXHUFRQWUDWRGHJHVWmRRXDFRUGRVLPLODURQGHVXDVRSHUDo}HVVmR
DGPLQLVWUDGDVSRURXWURH[FHWRSHORVFRQWUDWRVILUPDGRVFRPD$FRQ

N

)D]HURXSHUPLWLUHPSUpVWLPRV H[FHWRDTXHOHVQRFXUVRQRUPDOGDVRSHUDo}HV
GD &RPSDQKLD  FRP TXDLVTXHU SHVVRDV TXH QmR DTXHODV PHQFLRQDGDV QR
FRQWUDWR

O

5HVFLQGLUDOWHUDURXRXWRUJDUTXDOTXHUSHUPLVVmRFRPUHODomRDGRFXPHQWRV
GDWUDQVDomRFRQIRUPHGHILQLGRQRFRQWUDWRHTXDOTXHURXWURLQVWUXPHQWRTXH
HYLGHQFLHRXUHODWHGtYLGDILQDQFHLUDFRPH[FHomRGDVKLSyWHVHVSUHYLVWDVQR
FRQWUDWR

P  5HDOL]DUSUpSDJDPHQWRVYROXQWiULRVRSFLRQDLVRXPDQGDWiULRVRXUHFRPSUD
UHDVVXQomRGHTXDOTXHUGtYLGDILQDQFHLUDFRPH[FHomRGDTXHODVSUHYLVWDVQR
FRQWUDWR
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Q

(QFHUUDU OLTXLGDU RX GLVVROYHU VHXV QHJyFLRV GH SDUFHLURV RX MRLQW YHQWXUHV
FRPH[FHomRGDVKLSyWHVHVOLVWDGDVQRFRQWUDWR

R

9HQGHU WUDQVIHULU ORFDU RX GH TXDOTXHU IRUPD GLVSRU GH TXDLVTXHU SDUWHV GH
VXDVSURSULHGDGHVRXDWLYRVH[FHWRDTXHOHVPHQFLRQDGRVQRFRQWUDWR

S

&RPSUDU RX DGTXLULU SURSULHGDGHV RX DWLYRV GH TXDLVTXHU SHVVRDV H[FHWR
DTXHODVGHVFULWDVQRFRQWUDWR

T

5HDOL]DUWUDQVDo}HVGH sale-leasebackFRPH[FHomRGDVKLSyWHVHVSUHYLVWDV
QRFRQWUDWR

+iKLSyWHVHGHYHQFLPHQWRDQWHFLSDGRVH

&pGXODVGH&UpGLWR
%DQFiULRFRPR,WD~ Q
QQ
Q 

D

$$FRQGHL[DUGHGHWHUGLUHWDRXLQGLUHWDPHQWHGHVHXVGLUHLWRVGHYRWR
HDo}HVQRFDSLWDOVRFLDOGD&DER7HOHFRPRX9LGHRPDURXGHRXWUDIRUPDD
WURFDGRFRQWUROHDFLRQiULRGDVPXWXiULDV

E

4XDOTXHUWUDQVDomRTXHUHVXOWHHPSHVVRDVVXMHLWDVDVDQo}HVGHWHUHPGLUHWD
RXLQGLUHWDPHQWHPDLVGHGDSDUWLFLSDomRGHTXDOTXHUPXWXiULR

&RQVLGHUDUVHiYHQFLPHQWRDQWHFLSDGDPHQWHDREULJDomRGDSUHVHQWHFpGXODFDVRKDMD
TXDOTXHUSURFHVVRGHUHRUJDQL]DomRVRFLHWiULDRXDOWHUDomRGRFRQWUROHGLUHWRRXLQGLUHWR
GD&RPSDQKLD

Covenants financeiros
2FRQWUDWRGHHPSUpVWLPRPDQWLGRFRPR,)&SUHYrDLQGDFRPRKLSyWHVHGHYHQFLPHQWRDQWHFLSDGR
covenants ILQDQFHLURVGHQWUHRVTXDLVSRGHVHUGHVWDFDGRFXPSULPHQWRGHLQGLFDGRUHVILQDQFHLURV
VHQGR HOHV D GLYLVmR HQWUH 'tYLGD (%,7'$ $MXVWDGR SDUD ILQV GH covenants TXH QmR GHYHUi VHU
VXSHULRUDHRtQGLFHGHFREHUWXUDGRVHUYLoRGDGtYLGDTXHGHYHUiVHUPDLRUGRTXH
$GLFLRQDOPHQWHRFRQWUDWRGHP~WXRPDQWLGRFRPR,'%SUHYrDLQGDFRPRKLSyWHVHGHYHQFLPHQWR
DQWHFLSDGRGHWHUPLQDGRVcovenants ILQDQFHLURVGHQWUHRVTXDLVSRGHVHUGHVWDFDGRFXPSULPHQWR
GH LQGLFDGRUHV ILQDQFHLURV VHQGR HOHV D GLYLVmR HQWUH 'tYLGD (%,7'$ $MXVWDGR SDUD ILQV GH
covenantsTXHQmRGHYHUiVHUVXSHULRUDHRtQGLFHGHFREHUWXUDGRVHUYLoRGDGtYLGDTXHGHYHUi
VHUPDLRUGRTXH
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1DGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDD&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVHVWDYDPHPFRQIRUPLGDGH
FRP WRGRV RV covenants financeiros HVWDEHOHFLGRV QRV FRQWUDWRV ILQDQFHLURV FRP R ,)& H ,'%
LQFOXLQGRPDVQmRVHOLPLWDQGRDRVDFLPDGHVFULWRV
1RV  ~OWLPRV H[HUFtFLRV VRFLDLV IRUDP YHULILFDGRV RV VHJXLQWHV LQGLFDGRUHV HP UHODomR DRV
covenantsPHQFLRQDGRVDFLPD

&iOFXOR GR covenant
covenant
GRtQGLFHGHFREHUWXUD
GR VHUYLoR GD GtYLGD
SURVSHFWLYD
Covenant
Covenant,)&,'%
'tYLGD ILQDQFHLUD SDUD
FiOFXORGRcovenantGR
covenant
tQGLFH(%,7'$

J









[

[



![

![

[

[

[

OLPLWHVGHXWLOL]DomRGRVILQDQFLDPHQWRVFRQWUDWDGRVHSHUFHQWXDLVMiXWLOL]DGRV

(P  GH MXQKR GH  D &RPSDQKLD SRVVXtD XP VDOGR GH 5 PLO HP HPSUpVWLPRV H
ILQDQFLDPHQWRVWRPDGRV
2UHODFLRQDPHQWRGD&RPSDQKLDFRPLQVWLWXLo}HVILQDQFHLUDVGHSULPHLUDOLQKDSHUPLWHRDFHVVRD
OLQKDVGHFUpGLWRVDGLFLRQDLVQDKLSyWHVHGHKDYHUQHFHVVLGDGH
K

DOWHUDo}HVVLJQLILFDWLYDVHPFDGDLWHPGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV

2V TXDGURV D VHJXLU DSUHVHQWDP XP VXPiULR GDV LQIRUPDo}HV ILQDQFHLUDV H RSHUDFLRQDLV GD
&RPSDQKLDSDUDRVSHUtRGRVLQGLFDGRV$VLQIRUPDo}HVDVHJXLUGHYHPVHUOLGDVHDQDOLVDGDVHP
FRQMXQWR FRP DV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV FRQVROLGDGDV GD &RPSDQKLD FRP DV LQIRUPDo}HV
ILQDQFHLUDV WULPHVWUDLV FRQVROLGDGDV GD &RPSDQKLD H FRP DV UHVSHFWLYDV QRWDV H[SOLFDWLYDV
GLVSRQtYHLVQRVLWHGD&RPSDQKLD ULFRQH[DRILEUDFRPEU HQRVLWHGD&90 ZZZFYPJRYEU 
'(021675$d®(6'(5(68/7$'26
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$ VHJXLU VmR DSUHVHQWDGRV RV YDORUHV UHODWLYRV jV GHPRQVWUDo}HV GH UHVXOWDGR FRQVROLGDGR GRV
SHUtRGRVILQGRVHPGHMXQKRGHHGHMXQKRGHHGRVH[HUFtFLRVVRFLDLVILQGRVHP
GHGH]HPEURGHH
$1È/,6(&203$5$7,9$(175(263(5Ë2'26),1'26(0'(-81+2'(('(
-81+2'(
3HUtRGRGHVHLV
PHVHVILQGRHP
GHMXQKRGH

$9

3HUtRGRGHVHLV
PHVHVILQGRHP
GHMXQKRGH

$9

$+

5HFHLWDOtTXLGDGHVHUYLoRV











&XVWRVGRVVHUYLoRVSUHVWDGRV











/XFUREUXWR





















'HVSHVDVFRPHUFLDLV











3HUGDSRUUHGXomRGHYDORU
UHFXSHUiYHO











'HVSHVDVJHUDLVHDGPLQLVWUDWLYDV











2XWUDVUHFHLWDVHGHVSHVDVOtTXLGDV











5HVXOWDGRDQWHVGDVUHFHLWDV
GHVSHVDV ILQDQFHLUDVOtTXLGDVH
LPSRVWRV











5HVXOWDGRILQDQFHLUR











5HFHLWDVILQDQFHLUDV











'HVSHVDVILQDQFHLUDV











5HVXOWDGRDQWHVGRVLPSRVWRV











,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomR
VRFLDOFRUUHQWH











,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomR
VRFLDOGLIHULGR











/XFUROtTXLGRGRSHUtRGR











HP5PLOH[FHWR 

5HFHLWDV GHVSHVDV RSHUDFLRQDLV

5HFHLWDOtTXLGDGHVHUYLoRV
$UHFHLWDOtTXLGDGHVHUYLoRVDXPHQWRX5PLORXGH5PLOQRSHUtRGRGH
VHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKRGHSDUD5PLOQRPHVPRSHUtRGRHP(VWH
DXPHQWR p DWULEXtGR VXEVWDQFLDOPHQWH DR FUHVFLPHQWR GH  GD EDVH GH DVVLQDQWHV FRPR
UHVXOWDGRGHLQYHVWLPHQWRVUHDOL]DGRVHPH[SDQV}HVHPRGHUQL]DomRGDUHGHLQJUHVVRHPQRYRV
PHUFDGRVDTXLVLo}HVGHRXWUDVRSHUDo}HVHHPSUHVDVFRPRSRUH[HPSORDDTXLVLomRGDEDVHGH
FOLHQWHV GD $JLO\ 7HOHFRPXQLFDo}HV /WGD LQFRUSRUDQGR FHUFD GH  PLO QRYRV DVVLQDQWHV H
DTXLVLomR GR *UXSR 0HJD ORFDOL]DGR QR LQWHULRU GR (VWDGR GH 6mR 3DXOR RXWUD UHJLmR QD TXDO
HVWDPRVH[SDQGLQGRQRVVDVRSHUDo}HV&RQVHTXHQWHPHQWHDWUDYpVGHVVDVDo}HVHVWUDWpJLFDVGD
DGPLQLVWUDomR REVHUYDVH XP DXPHQWR GDV YHQGDV GD &RPSDQKLD H VHX UHIOH[R QD JHUDomR GH
UHFHLWD
&XVWRVGRVVHUYLoRVSUHVWDGRV
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2VFXVWRVGRVVHUYLoRVSUHVWDGRVDXPHQWDUDP5PLORXGH5PLOQRSHUtRGR
GHVHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKRGHSDUD5PLOQRPHVPRSHUtRGRHP(VWH
DXPHQWRpDWULEXtGRVXEVWDQFLDOPHQWHSHORHIHLWRGDGHSUHFLDomRHDPRUWL]DomRQRSHUtRGRGDGR
R LQFUHPHQWR GRV LQYHVWLPHQWRV HP H[SDQVmR GR QHJyFLR UHGH GH WUDQVPLVVmR H DTXLVLo}HV GH
DWLYRV 1RVVD KDELOLGDGH GH FUHVFHU UHFHLWDV HP QtYHO PDLV HOHYDGR TXH RV FXVWRV GH VHUYLoRV
SUHVWDGRVVHGHYHDHVFDODELOLGDGHGHQRVVDUHGHTXHRSHUDDEDL[RGHVXDFDSDFLGDGHLQVWDODGD
SDUDDWHQGHUFOLHQWHVGHEDQGDODUJD
/XFUREUXWR
2 OXFUR EUXWR QR SHUtRGR GH VHLV PHVHV ILQGR HP  GH MXQKR GH  IRL GH 5 PLO
FRPSDUDWLYDPHQWHD5PLOQRPHVPRSHUtRGRGHRTXHUHSUHVHQWRXXPDXPHQWRGH
5PLORX2OXFUREUXWRUHSUHVHQWRXHGDUHFHLWDOtTXLGDQRVSHUtRGRV
GHVHLVPHVHVILQGRVHPGHMXQKRGHHUHVSHFWLYDPHQWH(VWHDXPHQWRpDWULEXtGR
VXEVWDQFLDOPHQWHDRDXPHQWRGDEDVHGHFOLHQWHVGHEDQGDODUJD
5HFHLWDV GHVSHVDV RSHUDFLRQDLV
$VUHFHLWDV GHVSHVDV RSHUDFLRQDLVGD&RPSDQKLDFRPSUHHQGHPDVGHVSHVDVFRPHUFLDLVSHUGD
SRUUHGXomRGHYDORUUHFXSHUiYHOGHVSHVDVJHUDLVHDGPLQLVWUDWLYDVHRXWUDVUHFHLWDVHGHVSHVDV
OtTXLGDV$FRPSDUDomRHQWUHDVUHFHLWDV GHVSHVDV RSHUDFLRQDLVQRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGR
HPGHMXQKRGHFRPRPHVPRSHUtRGRGHDSUHVHQWDDVVHJXLQWHVYDULDo}HV
•

•

•

'HVSHVDVFRPHUFLDLVDXPHQWRGH5PLORXGH5PLOQRSHUtRGRGH
VHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKRGHSDUD5PLOQRPHVPRSHUtRGRHP
(VWHDXPHQWRpDWULEXtGRVXEVWDQFLDOPHQWHSHODDPSOLDomRGDFDSLODULGDGHJHRJUiILFDGR
QHJyFLRTXHGHPDQGDXPDHVWUXWXUDGHPDUNHWLQJHFRPHUFLDOPDLVUREXVWD
3HUGDSRUUHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHO$XPHQWRGH5PLORXGH5
PLOQRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKRGHSDUD5PLOQRPHVPR
SHUtRGR GH  (VWH DXPHQWR p DWULEXtGR VXEVWDQFLDOPHQWH SHOR UHIOH[R GRV LPSDFWRV
HFRQ{PLFRVFDXVDGRVSHODSDQGHPLDGRFRURQDYtUXVVREUHRVUHFHEtYHLV
'HVSHVDVJHUDLVHDGPLQLVWUDWLYDV$XPHQWRGH5PLORXGH5PLO
QR SHUtRGR GH VHLV PHVHV ILQGR HP  GH MXQKR GH  SDUD 5 PLO QR PHVPR
SHUtRGRGHHPIXQomR L GRDXPHQWRGDVGHVSHVDVFRPGHSUHFLDomRHDPRUWL]DomR
LPSDFWDGRV SHODV DTXLVLo}HV GH QRYDV HPSUHVDV LL  GDV GHVSHVDV FRP FRQVXOWRULDV H
DVVHVVRULDVQHFHVViULDVSDUDYLDELOL]DUHVVDVDTXLVLo}HV LLL GRDXPHQWRGDVGHVSHVDFRP
SHVVRDO HP  GDGR R DXPHQWR QR TXDGUR GH FRODERUDGRUHV SHOD H[SDQVmR GRV
QHJyFLRVGD&RPSDQKLD
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•

2XWUDVUHFHLWDVHGHVSHVDVOtTXLGDV$XPHQWRGH5PLORXGH5PLO
QRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKRGHSDUD5PLOQRPHVPRSHUtRGR
GH  SURSRUFLRQDGR VXEVWDQFLDOPHQWH SHOR JDQKR FRP DSURYHLWDPHQWRV GH FUpGLWRV
ILVFDLVGH3,6H&2),16

5HVXOWDGRDQWHVGDVUHFHLWDV GHVSHVDV ILQDQFHLUDVOtTXLGDVHLPSRVWRV
(P UD]mR GDV YDULDo}HV DFLPD R UHVXOWDGR DQWHV GDV UHFHLWDV GHVSHVDV  ILQDQFHLUDV OtTXLGDV H
LPSRVWRVDSUHVHQWRXXPDXPHQWRGH5PLORXGH5PLOQRSHUtRGRGHVHLV
PHVHVILQGRHPGHMXQKRGHSDUD55PLOQRPHVPRSHUtRGRGH
5HVXOWDGRILQDQFHLUR
2 UHVXOWDGR ILQDQFHLUR IRL QHJDWLYR H DSUHVHQWRX XPD YDULDomR QR PRQWDQWH GH 5 PLO RX
QDFRPSDUDomRHQWUHRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKRGHHRPHVPR
SHUtRGRGHHPGHFRUUrQFLDGDVVHJXLQWHVYDULDo}HV
•

•

5HFHLWDVILQDQFHLUDV$XPHQWRGH5PLORXGH5PLOQRSHUtRGRGH
VHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKRGHSDUD5PLOQRPHVPRSHUtRGRHP
RFDVLRQDGR VXEVWDQFLDOPHQWH GR SHOD YDULDomR FDPELDO GDV DSOLFDo}HV ILQDQFHLUDV
LQGH[DGDVHPPRHGDHVWUDQJHLUD
'HVSHVDVILQDQFHLUDV$XPHQWRGH5PLORXGH5PLOQRSHUtRGR
GHVHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKRGHSDUD5PLOQRPHVPRSHUtRGRHP
(VWH DXPHQWR p DWULEXtGR VXEVWDQFLDOPHQWH SHORV MXURV LQFRUULGRV VREUH RV SDVVLYRV
UHODFLRQDGRVDVDTXLVLo}HVGHHPSUHVDVUHDOL]DGDVSHOD&RPSDQKLDEHPFRPRSHORVMXURV
LQFRUULGRV VREUH D FDSWDomR GH UHFXUVRV IHLWRV MXQWR DR %DQFR ,QWHUDPHULFDQR GH
'HVHQYROYLPHQWR±%,'

5HVXOWDGRDQWHVGRVLPSRVWRV
3RU FRQWD GDV YDULDo}HV DFLPD PHQFLRQDGDV R UHVXOWDGR DQWHV GRV LPSRVWRV IRL SRVLWLYR H
DSUHVHQWRXXPDXPHQWRXGH5PLORXTXDQGRFRPSDUDGRFRPRVDOGRGH5
PLOQRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKRGHHRVDOGRGH5PLOQRPHVPR
SHUtRGRGH
,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOFRUUHQWHHGLIHULGR
,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOFRUUHQWHVHGLIHULGRVQRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHP
GHMXQKRGHIRLGH5PLOFRPSDUDWLYDPHQWHD5PLOQRPHVPRSHUtRGRGH
R TXH UHSUHVHQWRX XP DXPHQWR GH 5 PLO RX  (VWD YDULDomR p DWULEXtGD
VXEVWDQFLDOPHQWHSHORVVHJXLQWHVIDWRUHV L HQFHUUDPHQWRHPGDDPRUWL]DomRGDFDUWHLUDGH
FOLHQWHVQRLQWDQJtYHODSyVDLQFRUSRUDomRGD$/$2)H$/$2) LL PXGDQoDGRUHJLPHWULEXWiULR
GHDOJXPDVVXEVLGLiULDVPLJUDQGRGRUHJLPHGROXFURSUHVXPLGRSDUDROXFURUHDO
/XFUROtTXLGRGRSHUtRGR
'HYLGRjVYDULDo}HVDFLPDPHQFLRQDGDVROXFUROtTXLGRQRSHUtRGRQRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGR
HP  GH MXQKR GH  QR PRQWDQWH GH 5 PLO VRIUHX XPD UHGXomR GH  TXDQGR
FRPSDUDGRDROXFUROtTXLGRPHVPRSHUtRGRGHQRPRQWDQWHGH5PLO
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$1È/,6(&203$5$7,9$'26(;(5&Ë&,2662&,$,6),1'26(0'('(=(0%52'(
('('(=(0%52'(
([HUFtFLRVRFLDO
ILQGRHPGH
GH]HPEURGH


$9

$+



























5HFHLWDV GHVSHVDV 
RSHUDFLRQDLV











'HVSHVDVFRPHUFLDLV











3HUGDSRUUHGXomRGHYDORU
UHFXSHUiYHO











'HVSHVDVJHUDLVHDGPLQLVWUDWLYDV











2XWUDVUHFHLWDVHGHVSHVDV
OtTXLGDV











5HVXOWDGRDQWHVGDVUHFHLWDV
GHVSHVDV ILQDQFHLUDVOtTXLGDVH
LPSRVWRV











5HVXOWDGRILQDQFHLUR











5HFHLWDVILQDQFHLUDV











'HVSHVDVILQDQFHLUDV











5HVXOWDGRDQWHVGRVLPSRVWRV











,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomR
VRFLDOFRUUHQWHHGLIHULGR











/XFUROtTXLGRGRSHUtRGR











([HUFtFLRVRFLDOILQGR
HPGHGH]HPEURGH


$9

5HFHLWDOtTXLGDGHVHUYLoRV



&XVWRVGRVVHUYLoRVSUHVWDGRV



/XFUREUXWR

HP5PLOH[FHWR 

5HFHLWDOtTXLGDGHVHUYLoRV
$ UHFHLWD OtTXLGD GH VHUYLoRV DXPHQWRX 5 PLO RX  GH 5 PLO QR H[HUFtFLR
VRFLDOILQGRHPGHGH]HPEURGHSDUD5PLOQRH[HUFtFLRGH(VWHDXPHQWRp
DWULEXtGRVXEVWDQFLDOPHQWHSHORFUHVFLPHQWRGHGDEDVHGHDVVLQDQWHVFRPRUHVXOWDGRGH
LQYHVWLPHQWRV UHDOL]DGRV HP H[SDQV}HV PRGHUQL]DomR GD UHGH H DXPHQWR QD FDSLODULGDGH GH
FREHUWXUD QRYRVPHUFDGRVHP6mR3DXORH0LQDV*HUDLV LPSDFWDGDVSRVLWLYDPHQWHSHORHIHLWR
GDVDTXLVLo}HVGHRXWUDVRSHUDo}HVHHPSUHVDVTXHRFRUUHUDPQRILQDOGRH[HUFtFLRGHTXH
DXPHQWDUDPDFDUWHLUDGHFOLHQWHVHPDVVLQDQWHVHFRQVHTXHQWHPHQWHUHVXOWRXHPDXPHQWR
GHUHFHLWDGD&RPSDQKLD
&XVWRVGRVVHUYLoRVSUHVWDGRV
2V FXVWRV GRV VHUYLoRV SUHVWDGRV DXPHQWDUDP 5  PLO RX  GH 5 PLO QR
H[HUFtFLRVRFLDOILQGRHPGHGH]HPEURGHSDUD5PLOQRH[HUFtFLRGH(VWH
DXPHQWRpDWULEXtGRVXEVWDQFLDOPHQWHSHORVJDVWRVFRPIROKDGHSDJDPHQWRHGHSUHFLDomR'HYLGR
D GLYHUVDV DTXLVLo}HV GH HPSUHVDV UHDOL]DGDV SHOD &RPSDQKLD QR ILQDO GR H[HUFtFLR GH  R
UHVXOWDGRGHIRLDIHWDGRSHODIROKDGHSDJDPHQWRGDVQRYDVHPSUHVDVHSHODGHSUHFLDomRH
DPRUWL]DomRGRVVHXVDWLYRV1RVVDKDELOLGDGHGHFUHVFHUUHFHLWDVHPQtYHOPDLVHOHYDGRTXHRV
FXVWRV GH VHUYLoRV SUHVWDGRV VH GHYH D HVFDODELOLGDGH GH QRVVD UHGH TXH RSHUD DEDL[R GH VXD
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FDSDFLGDGHLQVWDODGDSDUDDWHQGHUFOLHQWHVGHEDQGDODUJDSRVVLELOLWDQGRDVVLPDODYDQFDUHPFLPD
GDVEDVHVGHFXVWRVIL[RVGDHPSUHVD
/XFUREUXWR
(PGHFRUUrQFLDGDVYDULDo}HVDFLPDROXFUREUXWRDXPHQWRXGH5PLOQRH[HUFtFLRVRFLDO
ILQGRHPGHGH]HPEURGHSDUD5PLOQRH[HUFtFLRILQGRHPGHGH]HPEURGH
UHVXOWDQGRQXPDYDULDomRGH5PLORX
5HFHLWDV GHVSHVDV RSHUDFLRQDLV
$ FRPSDUDomR HQWUH DV UHFHLWDV GHVSHVDV  RSHUDFLRQDLV QR H[HUFtFLR VRFLDO ILQGR HP  GH
GH]HPEURGHFRPRH[HUFtFLRGHPRVWUDDVVHJXLQWHVYDULDo}HV
•

•

•

•

'HVSHVDVFRPHUFLDLV$XPHQWRGH5PLORXGH5PLOQRH[HUFtFLR
ILQGR HP  GH GH]HPEUR GH  SDUD 5 PLO HP  GH GH]HPEUR GH  (VWH
DXPHQWR p GHFRUUHQWH VXEVWDQFLDOPHQWH GDV DTXLVLo}HV GH HPSUHVDV UHDOL]DGDV SHOD
&RPSDQKLDQRILQDOGRH[HUFtFLRGH
3HUGDSRUUHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHO$XPHQWRGH5PLORXGH5PLO
QRH[HUFtFLRILQGRHPGHGH]HPEURGHSDUD5PLOHPGHGH]HPEURGH
(VWHDXPHQWRpDWULEXtGRVXEVWDQFLDOPHQWHDRDFRPSDQKDPHQWRQDWXUDOGRDXPHQWR
GDUHFHLWDQRSHUtRGR
'HVSHVDVJHUDLVHDGPLQLVWUDWLYDV$XPHQWRGH5PLORXGH5PLO
QRH[HUFtFLRILQGRHPGHGH]HPEURGHSDUD5PLOHPGHGH]HPEURGH
(VWHDXPHQWRVHUHIHUHVXEVWDQFLDOPHQWHSHORVVHJXLQWHVDVSHFWRV L GHVSHVDVFRP
GHSUHFLDomR H DPRUWL]DomR GDGD DV DTXLVLo}HV GH HPSUHVDV UHDOL]DGDV QR H[HUFtFLR LL 
DGRomRGR,)56±$UUHQGDPHQWRV LLL JDVWRVFRPE{QXVGHDVVHVVRULDQDVDTXLVLo}HV
GHHPSUHVDV
2XWUDV UHFHLWDV H GHVSHVDV OtTXLGDV 9DULDomR GH 5 PLO RX  GH XPD
GHVSHVDGH5PLOQRH[HUFtFLRILQGRHPGHGH]HPEURGHSDUDXPDUHFHLWDGH
5PLO(VWHDXPHQWRpDWULEXtGRVXEVWDQFLDOPHQWHSHORVVHJXLQWHVIDWRUHV L SHOR
UHVXOWDGRSRVLWLYRGHDSURYHLWDPHQWRVGHFUpGLWRVILVFDLVGH3,6H&2),16UHFRQKHFLGRVQR
H[HUFtFLRGH LL DOWHUDomRQR&RQWUDWRGH&RPSUDH9HQGDGD7HFQHWQRTXDOR3UHoR
$GLFLRQDOGH&RPSUDSUHYLDPHQWHDFRUGDGRIRLUHGX]LGRHP5$UHGXomRRFRUUHX
GHYLGRjUHYLVmRGDJHUDomRGHFDL[DOLYUHDFRUGDGDGD&RPSDQKLDTXHIRLLPSDFWDGDSHOD
QHFHVVLGDGHGHDUUHQGDUQRYRVSRVWRVSDUDRSHUDomRTXHTXDQGRGDQHJRFLDomRLQLFLDORV
YHQGHGRUHV LQIRUPDUDP TXH QmR KDYLD QHFHVVLGDGH )DWR TXH LPSDFWRX GLUHWDPHQWH D
JHUDomR GH FDL[D QR SHUtRGR GR FRQWUDWR H FRQVHTXHQWHPHQWH R QmR FXPSULPHQWR GDV
FRQGLo}HVQHFHVViULDVSDUDRSDJDPHQWRLQWHJUDOGRYDORUDFRUGDGR

5HVXOWDGRDQWHVGDVUHFHLWDV GHVSHVDV ILQDQFHLUDVOtTXLGDVHLPSRVWRV
(P UD]mR GDV YDULDo}HV DFLPD R UHVXOWDGR DQWHV GDV UHFHLWDV GHVSHVDV  ILQDQFHLUDV OtTXLGDV H
LPSRVWRVDSUHVHQWRXXPDXPHQWRGH5PLORXTXDQGRFRPSDUDGRFRPRVDOGRGH
5PLOGRH[HUFtFLRVRFLDOILQGRHPGHGH]HPEURGHHVDOGRGH55PLOGR
H[HUFtFLRVRFLDOILQGRHPGHGH]HPEURGH
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5HVXOWDGRILQDQFHLUR
2UHVXOWDGRILQDQFHLURYDULRXQHJDWLYDPHQWHHP5PLORXQDFRPSDUDomRHQWUHR
H[HUFtFLRVRFLDOILQGRHPGHGH]HPEURGHHRH[HUFtFLRVRFLDOGHHPGHFRUUrQFLDGDV
VHJXLQWHVYDULDo}HV
•

•

5HFHLWDVILQDQFHLUDV5HGXomRQRPRQWDQWHGH5PLORXGH5PLO
QRH[HUFtFLRVRFLDOILQGRHPGHGH]HPEURGHSDUD5PLOQRH[HUFtFLRVRFLDO
GH(VWDUHGXomRVHUHIHUHVXEVWDQFLDOPHQWHSHORUHVJDWHGDVDSOLFDo}HVILQDQFHLUDV
GD&RPSDQKLDSDUDFXPSULPHQWRGDVREULJDo}HVFRPDVDTXLVLo}HVGHVXEVLGLiULDV
'HVSHVDVILQDQFHLUDV$XPHQWRQRPRQWDQWHGH5PLORXGH5
PLOQRH[HUFtFLRVRFLDOILQGRHPGHGH]HPEURGHSDUD5PLOQRH[HUFtFLR
VRFLDOGH(VWHDXPHQWRpDWULEXtGRVXEVWDQFLDOPHQWHGDLQFOXVmRGHMXURVUHJLVWUDGRV
UHIHUHQWHV DR DXPHQWR GR HQGLYLGDPHQWR H DWXDOL]Do}HV GRV YDORUHV GDV DTXLVLo}HV
UHDOL]DGDVSHOD&RPSDQKLD

5HVXOWDGRDQWHVGRVLPSRVWRV
3RUFRQWDGDVYDULDo}HVDFLPDPHQFLRQDGDVRUHVXOWDGRSRVLWLYRDQWHVGRVLPSRVWRVUHGX]LXGH
5PLOQRH[HUFtFLRVRFLDOILQGRHPGHGH]HPEURGHSDUD5PLOQRH[HUFtFLR
VRFLDOGHUHVXOWDQGRQXPDGLPLQXLomRGH5PLORX
,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOFRUUHQWHHGLIHULGR
2LPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOFRUUHQWHHGLIHULGRVRIUHXXPDYDULDomRGHXPYDORUSRVLWLYR
GH5PLOQRH[HUFtFLRILQGRHPGHGH]HPEURGHSDUDXPDGHVSHVDGH5PLOQR
H[HUFtFLRVRFLDOILQGRHPGHGH]HPEURGH(VWDYDULDomRpGHFRUUHQWHVXEVWDQFLDOPHQWH
GRUHVXOWDGRGDVDTXLVLo}HVGHVXEVLGLiULDVTXHRFRUUHUDPQRILQDOGH
/XFUROtTXLGRGRSHUtRGR
'HYLGRjVYDULDo}HVDFLPDPHQFLRQDGDVROXFUROtTXLGRQRH[HUFtFLRVRFLDOILQGRHPGHGH]HPEUR
GHQRPRQWDQWHGH5PLOVRIUHXXPDUHGXomRGHTXDQGRFRPSDUDGRDROXFUR
OtTXLGRQRH[HUFtFLRVRFLDOGHQRPRQWDQWHGH5PLO
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([HUFtFLRVRFLDOILQGR
HPGHGH]HPEURGH
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GH]HPEURGH
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/XFUREUXWR





















'HVSHVDVFRPHUFLDLV











3HUGDSRUUHGXomRGHYDORU
UHFXSHUiYHO











'HVSHVDVJHUDLVHDGPLQLVWUDWLYDV











2XWUDVUHFHLWDVHGHVSHVDVOtTXLGDV











5HVXOWDGRDQWHVGDVUHFHLWDV
GHVSHVDV ILQDQFHLUDVOtTXLGDVH
LPSRVWRV











5HVXOWDGRILQDQFHLUR











5HFHLWDVILQDQFHLUDV











'HVSHVDVILQDQFHLUDV











5HVXOWDGRDQWHVGRVLPSRVWRV











,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomR
VRFLDOFRUUHQWH











,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomR
VRFLDOGLIHULGR





















HP5PLOH[FHWR 

5HFHLWDV GHVSHVDV RSHUDFLRQDLV

/XFUROtTXLGRGRSHUtRGR

$+

5HFHLWDOtTXLGDGHVHUYLoRV
$UHFHLWDOtTXLGDGHVHUYLoRVDXPHQWRX5PLORXGH5PLOQRH[HUFtFLRVRFLDO
ILQGR HP  GH GH]HPEUR GH  SDUD 5 PLO QR H[HUFtFLR GH  (VWH DXPHQWR p
DWULEXtGRVXEVWDQFLDOPHQWHDRFUHVFLPHQWRGDEDVHGHDVVLQDQWHVFRPRUHVXOWDGRGHLQYHVWLPHQWRV
UHDOL]DGRVHPH[SDQV}HVPRGHUQL]DomRGDUHGHHLQJUHVVRHPQRYRVPHUFDGRVEHPFRPRSHODV
DTXLVLo}HVGHRXWUDVRSHUDo}HVHHPSUHVDV
&XVWRVGRVVHUYLoRVSUHVWDGRV
2V FXVWRV GRV VHUYLoRV SUHVWDGRV DXPHQWDUDP 5 PLO RX  GH 5 PLO QR
H[HUFtFLRVRFLDOILQGRHPGHGH]HPEURGHSDUD5PLOQRH[HUFtFLRGH(VWH
DXPHQWRVHUHIHUHVXEVWDQFLDOPHQWHDRDXPHQWRGRVFXVWRVFRPGHSUHFLDomRHDPRUWL]DomRGDGDV
DV DTXLVLo}HV GH QRYDV HPSUHVDV EHP FRPR SHORV LQYHVWLPHQWRV HP H[SDQVmR GD UHGH GH
WUDQVPLVVmRHDTXLVLo}HVGHDWLYRV
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/XFUREUXWR
(PGHFRUUrQFLDGDVYDULDo}HVDFLPDROXFUREUXWRDXPHQWRXGH5PLOQRH[HUFtFLRVRFLDO
ILQGRHPGHGH]HPEURGHSDUD5PLOQRH[HUFtFLRGHUHVXOWDGRQXPDYDULDomR
SRVLWLYDGH5PLORX
5HFHLWDV GHVSHVDV RSHUDFLRQDLV
$ FRPSDUDomR HQWUH DV UHFHLWDV GHVSHVDV  RSHUDFLRQDLV QR H[HUFtFLR VRFLDO ILQGR HP  GH
GH]HPEURGHFRPRH[HUFtFLRGHPRVWUDDVVHJXLQWHVYDULDo}HV
•

•

•

•

'HVSHVDVFRPHUFLDLV$XPHQWRGH5PLORXGH5PLOGRH[HUFtFLR
ILQGRHPGHGH]HPEURGHSDUD5PLOGRH[HUFtFLRILQGRHPGHGH]HPEUR
GH  (VWH DXPHQWR p DWULEXtGR VXEVWDQFLDOPHQWH DRV LQYHVWLPHQWRV UHDOL]DGRV QD
FRQVROLGDomRUHJLRQDOGDVPDUFDVHFUHVFLPHQWRRUJkQLFRGDEDVHGHDVVLQDQWHV
3HUGDSRUUHGXomRGHYDORUUHFXSHUiYHO5HGXomRGH5PLORXGH5
PLOGRH[HUFtFLRILQGRHPGHGH]HPEURGHSDUD5PLOGRH[HUFtFLRILQGRHP
 GH GH]HPEUR GH  FRPR UHVXOWDGR VXEVWDQFLDOPHQWH GD UHGXomR GD EDVH GH
LQDGLPSOHQWHV
'HVSHVDVJHUDLVHDGPLQLVWUDWLYDV5HGXomRGH5PLORXGH5
PLOGRH[HUFtFLRILQGRHPGHGH]HPEURGHSDUD5PLOGRH[HUFtFLRILQGRHP
 GH GH]HPEUR GH  (VWD GLPLQXLomR p GHFRUUHQWH VXEVWDQFLDOPHQWH D UHGXomR GD
GHVSHVDFRPSURYLVmRGHSDJDPHQWRGRVSODQRVGHRSomRGHDo}HVEHPFRPRSHODUHGXomR
GDGHSUHFLDomRHDPRUWL]DomRQRH[HUFtFLR
2XWUDVUHFHLWDVHGHVSHVDVOtTXLGDV8PDYDULDomRQHJDWLYDGH5PLORX
SDVVDQGRGHXPDUHFHLWDGH5PLOGRH[HUFtFLRILQGRHPGHGH]HPEURGH
SDUD XPD GHVSHVD GH 5 PLO GR H[HUFtFLR ILQGR HP  GH GH]HPEUR GH  (VWD
YDULDomRQHJDWLYDpDWULEXtGDVXEVWDQFLDOPHQWHDRJDQKRFRPEHQHItFLRILVFDOQRPRQWDQWH
GH5PLOLQFRUULGRHPFRPRUHVXOWDGRGREHQHItFLRGR/XFURGD([SORUDomRQDV
HPSUHVDV TXH DWXDP QD UHJLmR QRUGHVWH &DER 6HUYLoRV GH 7HOHFRPXQLFDomR /WGD H
9LGHRPDU5HGH1RUGHVWH6$ TXHQmRRFRUUHXHP

5HVXOWDGRDQWHVGDVUHFHLWDV GHVSHVDV ILQDQFHLUDVOtTXLGDVHLPSRVWRV
(P UD]mR GDV YDULDo}HV DFLPD R UHVXOWDGR DQWHV GDV UHFHLWDV GHVSHVDV  ILQDQFHLUDV OtTXLGDV H
LPSRVWRVDSUHVHQWRXXPDXPHQWRGH5PLORXTXDQGRFRPSDUDGRFRPRVDOGR
GH5PLOGRH[HUFtFLRILQGRHPGHGH]HPEURGHFRPRVDOGRGH5PLOGR
H[HUFtFLRILQGRHPGHGH]HPEURGH
5HVXOWDGRILQDQFHLUR
2UHVXOWDGRILQDQFHLURYDULRXSRVLWLYDPHQWHQRPRQWDQWHGH5PLORXQDFRPSDUDomR
HQWUHRH[HUFtFLRVRFLDOILQGRHPGHGH]HPEURGHHRH[HUFtFLRHPGHFRUUrQFLDGDV
VHJXLQWHVYDULDo}HV
•

5HFHLWDVILQDQFHLUDV$XPHQWRQRPRQWDQWHGH5PLORXGH5PLO
QRH[HUFtFLRILQGRHPGHGH]HPEURGHSDUD5PLOQRH[HUFtFLRVRFLDOGH
GH GH]HPEUR GH  (VWH DXPHQWR p GHFRUUHQWH VXEVWDQFLDOPHQWH GRV UHQGLPHQWRV
ILQDQFHLURVGDVDSOLFDo}HVGRVUHFXUVRVFDSWDGRVGHHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV
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•

'HVSHVDVILQDQFHLUDV$XPHQWRQRPRQWDQWHGH5PLORXGH5PLO
QRH[HUFtFLRVRFLDOILQGRHPGHGH]HPEURGHSDUD5PLOQRH[HUFtFLRVRFLDO
GHGHGH]HPEURGHHPUD]mRGRDXPHQWRGHMXURVVREUHHPSUpVWLPRVDGTXLULGRV
DWUDYpVGHHQGLYLGDPHQWREDQFiULR

5HVXOWDGRDQWHVGRVLPSRVWRV
3RU FRQWD GDV YDULDo}HV DFLPD PHQFLRQDGDV R UHVXOWDGR DQWHV GRV LPSRVWRV IRL QHJDWLYR QR
H[HUFtFLRVRFLDOILQGRHPGHGH]HPEURGHQRPRQWDQWHGH5PLOTXDQGRFRPSDUDGR
FRPRVDOGRSRVLWLYRGH5PLOQRH[HUFtFLRILQGRHPGHGH]HPEURGHUHVXOWDQGR
SRUWDQWRXPDXPHQWRGH5PLORX
,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOFRUUHQWHHGLIHULGR
2LPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOFRUUHQWHHGLIHULGRVRIUHXXPDYDULDomRGH5PLORX
SDVVDQGRGHGHVSHVDGH5PLOQRH[HUFtFLRILQGRHPGHGH]HPEURGHSDUD
XP JDQKR GH 5 PLO (VWD YDULDomR p DWULEXtGD VXEVWDQFLDOPHQWH SHOR DSURYHLWDPHQWR GRV
FUpGLWRVILVFDLVGDDPRUWL]DomRGRiJLRGHFRUUHQWHGDLQFRUSRUDomRUHYHUVDGD$/$2)H$/$2)
/XFUROtTXLGRGRSHUtRGR
'HYLGRjVYDULDo}HVDFLPDPHQFLRQDGDVROXFUROtTXLGRQRH[HUFtFLRVRFLDOILQGRHPGHGH]HPEUR
GHQRPRQWDQWHGH5PLOVRIUHXXPDXPHQWRGHTXDQGRFRPSDUDGRFRPR
SUHMXt]ROtTXLGRQRH[HUFtFLRGHPRQWDQWHQHJDWLYRGH5PLO
%$/$1d23$75,021,$/
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$VHJXLUVmRDSUHVHQWDGDVDVSULQFLSDLVDOWHUDo}HVQDVFRQWDVSDWULPRQLDLVFRQVROLGDGDVHPGH
MXQKRGHFRPSDUDGDVDGHGH]HPEURGHHHPGHGH]HPEURGHH
$1È/,6( &203$5$7,9$ '2 %$/$1d2 3$75,021,$/ (0  '( -81+2 '( 
&203$5$'2$'('(=(0%52'(
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GH]HPEURGH
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$9

(PGH
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$+
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(PSUpVWLPRVILQDQFLDPHQWRVH
DUUHQGDPHQWRV











3URYLV}HVHREULJDo}HVWUDEDOKLVWDV











2EULJDo}HVWULEXWiULDV











2EULJDomRFRPDTXLVLomRGH
FRQWURODGD











HP5PLOH[FHWR 
3DVVLYRHSDWULP{QLROtTXLGR
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)RUQHFHGRUHVHRXWUDVFRQWDVDSDJDU
(PSUpVWLPRVILQDQFLDPHQWRVH
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3DVVLYRILVFDOGLIHULGR











2EULJDomRFRPDTXLVLomRGH
FRQWURODGD











2XWUDVREULJDo}HV











3DWULP{QLROtTXLGR











7RWDOGRSDVVLYRHSDWULP{QLR
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$WLYRFLUFXODQWH
2DWLYRFLUFXODQWHDXPHQWRXRX5PLOSDVVDQGRGH5PLOHPGHGH]HPEUR
GHSDUD5PLOHPGHMXQKRGH2DWLYRFLUFXODQWHUHSUHVHQWDYDGR
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WRWDOGRDWLYRHPGHGH]HPEURGHHHPGHMXQKRGH(VVHDXPHQWRRFRUUHX
SULQFLSDOPHQWHSHODVYDULDo}HVDEDL[RGHVFULWDV
•

•

$SOLFDo}HVILQDQFHLUDV$XPHQWRQRPRQWDQWHGH5PLORXGH5
PLOQRH[HUFtFLRILQGRHPGHGH]HPEURGHSDUD5PLOHPGHMXQKRGH
HPIXQomRVXEVWDQFLDOPHQWHGRVLQYHVWLPHQWRVLQGH[DGRVDRGyODU FRQWDescrow 
3DJDPHQWRVDQWHFLSDGRV$XPHQWRQRPRQWDQWHGH5PLORXSDVVDQGR
GH5PLOHPGHGH]HPEURGHSDUD5PLOHPGHMXQKRGH(VWH
DXPHQWRpDWULEXtGRVXEVWDQFLDOPHQWHDFDSLWDOL]DomRGRVFXVWRVGHFRUUHQWHVDRSURFHVVR
GH,32

$WLYRQmRFLUFXODQWH
2DWLYRQmRFLUFXODQWHDXPHQWRXRX5PLOSDVVDQGRGH5PLOHPGH
GH]HPEURGHSDUD5PLOHPGHMXQKRGH2DWLYRQmRFLUFXODQWHUHSUHVHQWDYD
 GR WRWDO GR DWLYR HP  GH GH]HPEUR GH  H  HP  GH MXQKR GH  (VVH
DXPHQWRRFRUUHXSULQFLSDOPHQWHSHODYDULDomRDEDL[RGHVFULWD
•

,PRELOL]DGR$XPHQWRQRPRQWDQWHGH5PLORXSDVVDQGRGH5
PLOHPGHGH]HPEURGHSDUD5PLOHPGHMXQKRGH(VWHDXPHQWR
VH UHIHUH VXEVWDQFLDOPHQWH DRV LQYHVWLPHQWRV HP LQIUDHVWUXWXUD GD UHGH GH WUDQVPLVVmR
EHPFRPRSHODDTXLVLomRGHHTXLSDPHQWRVGHLQVWDODomRWDLVFRPRcable modemONUs
(Optical Network Unit) HFRQYHUVRUHV

3DVVLYRFLUFXODQWH
2 SDVVLYR FLUFXODQWH DXPHQWRX  RX 5 PLO SDVVDQGR GH 5 PLO HP  GH
GH]HPEURGHSDUD5PLOHPGHMXQKRGH2SDVVLYRFLUFXODQWHUHSUHVHQWDYD
GRWRWDOGRSDVVLYRHSDWULP{QLROtTXLGRHPGHGH]HPEURGHHHPGH
MXQKRGH(VVHDXPHQWRRFRUUHXSULQFLSDOPHQWHSHODVYDULDo}HVDEDL[RGHVFULWDV
•

•

•

•

(PSUpVWLPRVILQDQFLDPHQWRVHDUUHQGDPHQWRV$XPHQWRQRPRQWDQWHGH5PLO
RXSDVVDQGRGH5PLOHPGHGH]HPEURGHSDUD5PLOHP
GHMXQKRGHHPUD]mRGDFDSWDomRGHUHFXUVRVMXQWRDR%,'QRPRQWDQWHGH5
PLO
3URYLV}HVHREULJDo}HVWUDEDOKLVWDV$XPHQWRQRPRQWDQWHGH5PLORX
SDVVDQGRGH5PLOHPGHGH]HPEURGHSDUD5PLOHPGHMXQKR
GH(VWHDXPHQWRpDWULEXtGRVXEVWDQFLDOPHQWHSHODDGHVmRGD0HGLGD3URYLVyULDQ
 TXH SRVVLELOLWRX D VXVSHQVmR H SDUFHODPHQWR VHP PXOWDV H HQFDUJRV GR
UHFROKLPHQWRGR)*76,1663,6H&2),16GRVPHVHVGHPDUoRDEULOHPDLRGH
2EULJDo}HVWULEXWiULDV$XPHQWRQRPRQWDQWHGH5PLORXSDVVDQGRGH
5PLOHPGHGH]HPEURGHSDUD5PLOHPGHMXQKRGH(VWH
DXPHQWR VH UHIHUH VXEVWDQFLDOPHQWH D DGHVmR GD 0HGLGD 3URYLVyULD Q  TXH
SRVVLELOLWRXDVXVSHQVmRHSDUFHODPHQWRVHPPXOWDVHHQFDUJRVGRUHFROKLPHQWRGR)*76
,1663,6H&2),16GRVPHVHVGHPDUoRDEULOHPDLRGH

2EULJDo}HVFRPDTXLVLo}HVGHFRQWURODGD$XPHQWRQRPRQWDQWHGH5PLORX
SDVVDQGRGH5PLOHPGHGH]HPEURGHSDUD5PLOHP
GHMXQKRGH(VWHDXPHQWRpDWULEXtGRVXEVWDQFLDOPHQWHDDTXLVLomRGR*UXSR0HJD
QRPRQWDQWHGH5PLO
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•

2XWUDV REULJDo}HV 5HGXomR QR PRQWDQWH GH 5 PLO RX  SDVVDQGR GH
5PLOHPGHGH]HPEURGHSDUD5PLOHPGHMXQKRGH(VWD
UHGXomR p GHFRUUHQWH VXEVWDQFLDOPHQWH SHOR SDJDPHQWR SURYLVLRQDGR GH DVVHVVRULD QR
PRQWDQWHGH5PLO

3DVVLYRQmRFLUFXODQWH
2SDVVLYRQmRFLUFXODQWHDXPHQWRXRX5PLOSDVVDQGRGH5PLOHPGH
GH]HPEUR GH  SDUD 5 PLO HP  GH MXQKR GH  2 SDVVLYR QmR FLUFXODQWH
UHSUHVHQWDYDGRWRWDOGRSDVVLYRHSDWULP{QLROtTXLGRHPGHGH]HPEURGHH
HPGHMXQKRGH(VVHDXPHQWRRFRUUHXSULQFLSDOPHQWHSHODVYDULDo}HVDEDL[RGHVFULWDV
•

•

3DVVLYRILVFDOGLIHULGR$XPHQWRQRPRQWDQWHGH5PLORXSDVVDQGRGH
5PLOHPGHGH]HPEURGHSDUD5PLOHPGHMXQKRGH(VWH
DXPHQWRpDWULEXtGRVXEVWDQFLDOPHQWHSHODDPRUWL]DomRILVFDOGRiJLRVREUHH[SHFWDWLYDGH
UHQWDELOLGDGHIXWXUDGRVLQYHVWLPHQWRV
(PSUpVWLPRV H ILQDQFLDPHQWRV $XPHQWR GHFRUUHQWH GH FDSWDomR GH UHFXUVRV MXQWR DR
%DQFR,QWHUDPHULFDQRGH'HVHQYROYLPHQWR±%,'QRPRQWDQWHGH5PLO

3DWULP{QLROtTXLGR
2 SDWULP{QLR OtTXLGR DXPHQWRX  RX 5 PLO SDVVDQGR GH 5 PLO HP  GH
GH]HPEUR GH  SDUD 5 PLO HP  GH MXQKR GH  (VWH DXPHQWR p DWULEXtGR
VXEVWDQFLDOPHQWH DRVUHVXOWDGRV SRVLWLYRV REWLGRV QR SHUtRGR 2 SDWULP{QLR OtTXLGR UHSUHVHQWDYD
GRWRWDOGRSDVVLYRHSDWULP{QLROtTXLGRHPGHGH]HPEURGHHHPGH
MXQKRGH
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2EULJDo}HVWULEXWiULDV











2EULJDomRFRPDTXLVLomRGH
FRQWURODGD











2XWUDVREULJDo}HV











1mRFLUFXODQWH











(PSUpVWLPRVILQDQFLDPHQWRVH
DUUHQGDPHQWRV











3URYLVmRSDUDFRQWLQJrQFLDV











3DVVLYRILVFDOGLIHULGR











2EULJDomRFRPDTXLVLomRGH
FRQWURODGD











2XWUDVREULJDo}HV











3DWULP{QLROtTXLGR











7RWDOGRSDVVLYRHSDWULP{QLR
OtTXLGR











$WLYRFLUFXODQWH
2 DWLYR FLUFXODQWH DXPHQWRX  RX 5 PLO SDVVDQGR GH 5 PLO HP  GH
GH]HPEURGHSDUD5PLOHPGHGH]HPEURGH2DWLYRFLUFXODQWHUHSUHVHQWDYD
GRWRWDOGRDWLYRHPGHGH]HPEURGHHHPGHGH]HPEURGH(VVH
DXPHQWRRFRUUHXSULQFLSDOPHQWHSHODVYDULDo}HVDEDL[RGHVFULWDV
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&DL[D H HTXLYDOHQWHV GH FDL[D $XPHQWR QR PRQWDQWH GH 5 PLO RX 
SDVVDQGR GH 5 PLO HP  GH GH]HPEUR GH  SDUD 5 PLO HP  GH
GH]HPEURGHHPGHFRUUrQFLDGHXPDXPHQWRQDFDSWDomRGHUHFXUVRVFRPLQVWLWXLo}HV
ILQDQFHLUDV
3DJDPHQWRVDQWHFLSDGRV$XPHQWRQRPRQWDQWHGH5PLORXSDVVDQGRGH
5PLOHPGHGH]HPEURGHSDUD5PLOHPGHGH]HPEURGH(VWH
DXPHQWRpDWULEXtGRVXEVWDQFLDOPHQWHDVDTXLVLo}HVGHVHJXURVHUHQRYDo}HVGHOLFHQoDV
GHVRIWZDUHV
,PSRVWRVDUHFXSHUDU$XPHQWRQRPRQWDQWHGH5PLORXTXHSDVVRXGH
5PLOHPGHGH]HPEURGHSDUD5PLOHPGHGH]HPEURGH
(VWH DXPHQWR VH UHIHUHQWH VXEVWDQFLDOPHQWH DR DFUpVFLPR GH 5  PLO GH ,&06 D
UHFXSHUDU VREUH DWLYR LPRELOL]DGR H UHFRQKHFLPHQWR GH 5  PLO GH FUpGLWR GH 3,6 H
&2),16

$WLYRQmRFLUFXODQWH
2 DWLYR QmR FLUFXODQWH FUHVFHX  RX 5 PLO SDVVDQGR GH 5 PLO HP  GH
GH]HPEUR GH  SDUD 5 PLO HP  GH GH]HPEUR GH  2 DWLYR QmR FLUFXODQWH
UHSUHVHQWDYDGRWRWDOGRDWLYRHPGHGH]HPEURGHHHPGHGH]HPEUR
GH(VVHDXPHQWRRFRUUHXSULQFLSDOPHQWHSHODVYDULDo}HVDEDL[RGHVFULWDV
•

•

$SOLFDo}HVILQDQFHLUDV$XPHQWRQRPRQWDQWHGH5PLORXSDVVDQGR
GH5PLOHPGHGH]HPEURGHSDUD5PLOHPGHGH]HPEURGHHP
UD]mRGDDSOLFDomRGHUHFXUVRVFDSWDGRVSRUPHLRGHHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV
,PRELOL]DGR$XPHQWRQRPRQWDQWHGH5PLORXSDVVDQGRGH5
PLO HP  GH GH]HPEUR GH  SDUD 5 PLO HP  GH GH]HPEUR GH  (VWH
FUHVFLPHQWRpDWULEXtGRVXEVWDQFLDOPHQWHDRVLQYHVWLPHQWRVHPLQIUDHVWUXWXUDGDUHGHGH
WUDQVPLVVmR

3DVVLYRFLUFXODQWH
2SDVVLYRFLUFXODQWHUHGX]LXRX5PLOSDVVDQGRGH5PLOHPGHGH]HPEUR
GHSDUD5PLOHPGHGH]HPEURGH2SDVVLYRFLUFXODQWHUHSUHVHQWDYD
GRWRWDOGRSDVVLYRHSDWULP{QLROtTXLGRHPGHGH]HPEURGHHHPGHGH]HPEUR
GH(VVDUHGXomRRFRUUHXSULQFLSDOPHQWHSHODVYDULDo}HVDEDL[RGHVFULWDV
•

•

•

(PSUpVWLPRVILQDQFLDPHQWRVHDUUHQGDPHQWRV$XPHQWRQRPRQWDQWHGH5PLO
RXSDVVDQGRGH5PLOHPGHGH]HPEURGHSDUD5PLOHP
GHGH]HPEURGH(VWHDXPHQWRVHUHIHUHVXEVWDQFLDOPHQWHDFDSWDomRGHUHFXUVRV
QRPRQWDQWHGH5PLOVHQGR5PLOFRPR%DQFR,WD~H5PLOFRP
R%,'
2EULJDo}HVWUDEDOKLVWDV$XPHQWRQRPRQWDQWHGH5PLORXSDVVDQGRGH
5PLOHPGHGH]HPEURGHSDUD5PLOHPGHGH]HPEURGH
(VWHDXPHQWRpGHFRUUHQWHVXEVWDQFLDOPHQWHGDDPSOLDomRGRTXDGURGHIXQFLRQiULRVHP
GDGDDVDTXLVLo}HVGHHPSUHVDVQRILQDOGRH[HUFtFLRGH
2EULJDo}HVFRPDTXLVLo}HVGHFRQWURODGD5HGXomRQRPRQWDQWHGH5PLORX
SDVVDQGRGH5PLOHPGHGH]HPEURGHSDUD5PLOHP
GH GH]HPEUR GH  GHYLGR DR FXPSULPHQWR GR FURQRJUDPD GH OLTXLGDomR GRV YDORUHV
GHYLGRVFRPRVYHQGHGRUHVGD&RQH[mRH7HFQHW
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•

2XWUDV REULJDo}HV $XPHQWR QR PRQWDQWH GH 5 PLO RX  SDVVDQGR GH
5PLOHPGHGH]HPEURGHSDUD5PLOHPGHGH]HPEURGH
(VWHDXPHQWRpMXVWLILFDGRVXEVWDQFLDOPHQWHSHODSURYLVmRGRVDOGRDSDJDUGHDVVHVVRULD
FRPDFRPSUDGDVXEVLGLiULD&RQH[mRQRPRQWDQWHGH5PLO

3DVVLYRQmRFLUFXODQWH
2SDVVLYRQmRFLUFXODQWHDXPHQWRXRX5PLOSDVVDQGRGH5PLOHPGH
GH]HPEUR GH  SDUD 5 PLO HP  GH GH]HPEUR GH  2 SDVVLYR QmR FLUFXODQWH
UHSUHVHQWDYDGRWRWDOGRSDVVLYRHSDWULP{QLROtTXLGRHPGHGH]HPEURGHH
HPGHGH]HPEURGH
(VVHDXPHQWRpDWULEXtGRVXEVWDQFLDOPHQWHSHODYDULDomRQRVDOGRGHHPSUpVWLPRVILQDQFLDPHQWRV
HDUUHQGDPHQWRVQRPRQWDQWHGH5PLORXSDVVDQGRGH5PLOHPGH
GH]HPEUR GH  SDUD 5 PLO HP  GH GH]HPEUR GH  HP UD]mR GH FDSWDomR GH
UHFXUVRVQRPRQWDQWHGH5PLOVHQGR5PLOFRPR%DQFR,WD~H5PLOFRP
R%,'
3DWULP{QLROtTXLGR
2 SDWULP{QLR OtTXLGR DXPHQWRX  RX 5 PLO SDVVDQGR GH 5 PLO HP  GH
GH]HPEUR GH  SDUD 5 PLO HP  GH GH]HPEUR GH  (VWH DXPHQWR VH UHIHUH
VXEVWDQFLDOPHQWH DR UHVXOWDGR SRVLWLYR GR SHUtRGR GH 5  PLO 2 SDWULP{QLR OtTXLGR
UHSUHVHQWDYDGRWRWDOGRSDVVLYRHSDWULP{QLROtTXLGRHPGHGH]HPEURGHH
HPGHGH]HPEURGH
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$WLYRFLUFXODQWH
2DWLYRFLUFXODQWHUHGX]LXRX5PLOSDVVDQGRGH5PLOHPGHGH]HPEURGH
SDUD5PLOHPGHGH]HPEURGH2DWLYRFLUFXODQWHUHSUHVHQWDYDGR
WRWDOGRDWLYRHPGHGH]HPEURGHHHPGHGH]HPEURGH(VVDUHGXomR
RFRUUHXSULQFLSDOPHQWHSHODVYDULDo}HVDEDL[RGHVFULWDV
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&DL[D H HTXLYDOHQWHV GH FDL[D 5HGXomR QR PRQWDQWH GH 5 PLO RX 
SDVVDQGR GH 5 PLO HP  GH GH]HPEUR GH  SDUD 5 PLO HP  GH
GH]HPEUR GH  (VWD GLPLQXLomR p DWULEXtGD VXEVWDQFLDOPHQWH SHOR SDJDPHQWR GD
DTXLVLomRGDVXEVLGLiULD7HFQHWQRPRQWDQWHGH5PLOUHDOL]DGRQRIHFKDPHQWRGR
FRQWUDWRGHFRPSUDHYHQGD
&RQWDVDUHFHEHUGHFOLHQWHV$XPHQWRQRPRQWDQWHGH5PLORXSDVVDQGR
GH5PLOHPGHGH]HPEURGHSDUD5PLOHPGHGH]HPEURGH
 (VWH DXPHQWR p DWULEXtGR VXEVWDQFLDOPHQWH SHOD LQFRUSRUDomR GRV VDOGRV
SURYHQLHQWHVGDVDTXLVLo}HVGDVVXEVLGLiULDV&RQH[mR'LUHWD7HFQHWH$OHJUD
,PSRVWRVDUHFXSHUDU$XPHQWRQRPRQWDQWHGH5PLORXTXHSDVVRXGH
5PLOHPGHGH]HPEURGHSDUD5PLOHPGHGH]HPEURGH
(VWHDXPHQWRpDWULEXtGRVXEVWDQFLDOPHQWHSHODLQFRUSRUDomRGRVVDOGRVSURYHQLHQWHVGDV
DTXLVLo}HVGDVVXEVLGLiULDV&RQH[mR'LUHWD7HFQHWH$OHJUD
2XWURV FUpGLWRV $XPHQWR QR PRQWDQWH GH 5 PLO RX  TXH SDVVRX GH
5PLOHPGHGH]HPEURGHSDUD5PLOHPGHGH]HPEURGH
(VWHDFUpVFLPRVHUHIHUHVXEVWDQFLDOPHQWHSHORDXPHQWRGHDGLDQWDPHQWRVDIRUQHFHGRUHV
GHPDWHULDLVHVHUYLoRV

$WLYRQmRFLUFXODQWH
2DWLYRQmRFLUFXODQWHDXPHQWRXRX5PLOSDVVDQGRGH5PLOHPGH
GH]HPEUR GH  SDUD 5 PLO HP  GH GH]HPEUR GH  2 DWLYR QmR FLUFXODQWH
UHSUHVHQWDYDGRWRWDOGRDWLYRHPGHGH]HPEURGHHHPGHGH]HPEUR
GH(VVHDXPHQWRRFRUUHXSULQFLSDOPHQWHSHODYDULDomRDEDL[RGHVFULWD
•

•

,PRELOL]DGR$XPHQWRQRPRQWDQWHGH5PLORXSDVVDQGRGH5
PLO HP  GH GH]HPEUR GH  SDUD 5 PLO HP  GH GH]HPEUR GH  (VWH
DXPHQWRVHUHIHUH VXEVWDQFLDOPHQWH SHODVDTXLVLo}HV GDVVXEVLGLiULDV &RQH[mR'LUHWD
7HFQHWH$OHJUDDOpPGHLQYHVWLPHQWRVUHDOL]DGRVHPH[SDQVmRGHUHGHGHWUDQVPLVVmR
,QWDQJtYHO$XPHQWRQRPRQWDQWHGH5PLORXSDVVDQGRGH5
PLO HP  GH GH]HPEUR GH  SDUD 5 PLO HP  GH GH]HPEUR GH  (VWH
DXPHQWRpDWULEXtGRVXEVWDQFLDOPHQWHSHORVLQWDQJtYHLVDGTXLULGRVHiJLRVGHH[SHFWDWLYD
GHUHQWDELOLGDGHIXWXUDGDVDTXLVLo}HVGDVVXEVLGLiULDV&RQH[mR'LUHWD7HFQHWH$OHJUD

3DVVLYRFLUFXODQWH
2 SDVVLYR FLUFXODQWH DXPHQWRX  RX 5 PLO SDVVDQGR GH 5 PLO HP  GH
GH]HPEUR GH  SDUD 5 PLO HP  GH GH]HPEUR GH  2 SDVVLYR FLUFXODQWH
UHSUHVHQWDYDGRWRWDOGRSDVVLYRHSDWULP{QLROtTXLGRHPGHGH]HPEURGHH
HP  GH GH]HPEUR GH  (VVH DXPHQWR RFRUUHX SULQFLSDOPHQWH SHODV YDULDo}HV DEDL[R
GHVFULWDV
•

•

)RUQHFHGRUHVHRXWUDVFRQWDVDSDJDU$XPHQWRQRPRQWDQWHGH5PLORX
SDVVDQGR GH 5 PLO HP  GH GH]HPEUR GH  SDUD 5 PLO HP  GH
GH]HPEUR GH  (VWH DXPHQWR VH UHIHUH VXEVWDQFLDOPHQWH DV DTXLVLo}HV GH DWLYRV
LPRELOL]DGRV
3URYLV}HVHREULJDo}HVWUDEDOKLVWDV$XPHQWRQRPRQWDQWHGH5PLORX
SDVVDQGRGH5PLOHPGHGH]HPEURGHSDUDPLOHPGHGH]HPEUR
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GH(VWHDXPHQWRpDWULEXtGRVXEVWDQFLDOPHQWHDRVVDOGRVLQFRUSRUDGRVDWUDYpVGDV
DTXLVLo}HVGDVVXEVLGLiULDV&RQH[mR'LUHWD7HFQHWH$OHJUD
•

•

•

•

2EULJDo}HVWULEXWiULDV$XPHQWRQRPRQWDQWHGH5PLORXSDVVDQGRGH
5PLOHPGHGH]HPEURGHSDUDPLOHPGHGH]HPEURGH
(VWH DFUpVFLPR VH UHIHUH VXEVWDQFLDOPHQWH DR DXPHQWR GDV RSHUDo}HV GH YHQGDV HP
HPUHODomRDRPHVPRSHUtRGRGH
2EULJDo}HVFRPDTXLVLo}HVGHFRQWURODGD$XPHQWRQRPRQWDQWHGH5PLORX
SDVVDQGRGH5PLOHPGHGH]HPEURGHSDUD5PLOHP
GH GH]HPEUR GH  (VWH DXPHQWR p DWULEXtGR VXEVWDQFLDOPHQWH DV DTXLVLo}HV GDV
VXEVLGLiULDV&RQH[mR'LUHWD7HFQHWH$OHJUD
2XWUDVREULJDo}HV$XPHQWRQRPRQWDQWHGH5PLORXSDVVDQGRGH5
PLO HP  GH GH]HPEUR GH  SDUD 5 PLO HP  GH GH]HPEUR GH  (VWH
DFUpVFLPR p GHFRUUHQWH VXEVWDQFLDOPHQWH GR DXPHQWR QR VDOGR GH DGLDQWDPHQWRV GH
DVVLQDQWHV
(PSUpVWLPRVILQDQFLDPHQWRVHDUUHQGDPHQWRV5HGXomRQRPRQWDQWHGH5PLO
RXSDVVDQGRGH5PLOHPGHGH]HPEURGHSDUD5PLOHP
GHGH]HPEURGH(VWDUHGXomRVHUHIHUHVXEVWDQFLDOPHQWHDUHQHJRFLDomRGRSUD]R
GDGtYLGDFRPLQVWLWXLo}HVILQDQFHLUDSDUDRORQJRSUD]R

3DVVLYRQmRFLUFXODQWH
2SDVVLYRQmRFLUFXODQWHDXPHQWRXRX5PLOSDVVDQGRGH5PLOHP
GHGH]HPEURGHSDUD5PLOHPGHGH]HPEURGH2SDVVLYRQmRFLUFXODQWH
UHSUHVHQWDYDGRWRWDOGRSDVVLYRHSDWULP{QLROtTXLGRHPGHGH]HPEURGHH
HPGHGH]HPEURGH(VVHDXPHQWRpDWULEXtGRVXEVWDQFLDOPHQWHDYDULDomRQRVDOGRGH
HPSUpVWLPRV ILQDQFLDPHQWRV H DUUHQGDPHQWRV QR PRQWDQWH GH 5 PLO RX 
SDVVDQGRGH5PLOHPGHGH]HPEURGHSDUD5PLOHPGHGH]HPEURGH
HPUD]mRGHFDSWDomRGHUHFXUVRVILQDQFHLURVQRPRQWDQWHGH5PLOHDORQJDPHQWR
GDGtYLGDSDUDRQmRFLUFXODQWH$GLFLRQDOPHQWHHPIRUDPDGTXLULGDVDV(PSUHVDV7HFQHW
'LUHWD&RQH[mRH$OHJUDDXPHQWRGH5PLOQRSDVVLYRFLUFXODQWH
3DWULP{QLROtTXLGR
2 SDWULP{QLR OtTXLGR FUHVFHX  RX 5 PLO SDVVDQGR GH 5 PLO HP  GH
GH]HPEUR GH  SDUD 5 PLO HP  GH GH]HPEUR GH  GHYLGR SULQFLSDOPHQWH DR
UHVXOWDGR SRVLWLYR GR H[HUFtFLR QR PRQWDQWH GH 5  PLO 2 SDWULP{QLR OtTXLGR UHSUHVHQWDYD
GRWRWDOGRSDVVLYRHSDWULP{QLROtTXLGRHPGHGH]HPEURGHHHPGH
GH]HPEURGH
)/8;2'(&$,;$
$ VHJXLU VmR DSUHVHQWDGDV DV YDULDo}HV QDV GHPRQVWUDo}HV GR IOX[R GH FDL[D GD &RPSDQKLD
UHODWLYRVDRVH[HUFtFLRVVRFLDLVILQGRVHPGHGH]HPEURGHHHDRVSHUtRGRVGH
VHLVPHVHVILQGRVHPGHMXQKRGHH

811

PÁGINA: 191 de 344

Formulário de Referência - 2020 - TRIPLE PLAY BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A.

Versão : 1

10.1 - Condições Financeiras E Patrimoniais Gerais

'HPRQVWUDo}HVGRIOX[RGHFDL[D
HP5PLO 

3HUtRGRGHVHLVPHVHV
ILQGRHPGHMXQKRGH

([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGH
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&DL[DOtTXLGRSURYHQLHQWHGDVDWLYLGDGHV
RSHUDFLRQDLV











&DL[DOtTXLGRJHUDGRSHODVDWLYLGDGHVGH
LQYHVWLPHQWRV

 

 

 

 













 





 



&DL[DOtTXLGRJHUDGRSHODVDWLYLGDGHVGH
ILQDQFLDPHQWR
5HGXomR$XPHQWRHPFDL[DH
HTXLYDOHQWHVGHFDL[D

Caixa líquido proveniente das atividades operacionais
1RSHUtRGRILQGRHPGHMXQKRGHRFDL[DOtTXLGRSURYHQLHQWHGDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV
IRLGH5PLOIUHQWHDXPFDL[DOtTXLGRSURYHQLHQWHGDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLVGH5
PLOQRPHVPRSHUtRGRHPGHYLGRVXEVWDQFLDOPHQWHDPHOKRULDGRUHVXOWDGRRSHUDFLRQDO
MXQWDPHQWHFRPDPDQXWHQomRGDJHVWmRGRIOX[RGHUHFHELPHQWRVHJHVWmRWULEXWiULDFRPDGHVmR
jVSRUWDULDVHPLWLGDVSHORVJRYHUQRVIHGHUDLVHHVWDGXDLVUHODFLRQDGRVDRGLIHULPHQWRGRVLPSRVWRV
)*76,1663,6H&RILQVGHYLGRDSDQGHPLDGRQRYRFRURQDYtUXV
1RH[HUFtFLRVRFLDOILQGRHPGHGH]HPEURGHRFDL[DOtTXLGRSURYHQLHQWHGDVDWLYLGDGHV
RSHUDFLRQDLVIRLGH5PLOXPDXPHQWRGH5PLOTXDQGRFRPSDUDGRFRPRH[HUFtFLR
DQWHULRUGHYLGRVXEVWDQFLDOPHQWHDUHGXomRGRVMXURVSDJRVGHHPSUpVWLPRVHPHOKRULDGDJHVWmR
GHFDL[DMXQWRDVRXWUDVREULJDo}HV
1RH[HUFtFLRVRFLDOILQGRHPGHGH]HPEURGHRFDL[DOtTXLGRSURYHQLHQWHGDVDWLYLGDGHV
RSHUDFLRQDLVIRLGH5PLOXPDXPHQWRGH5PLOFRPSDUDGRFRPRH[HUFtFLRDQWHULRU
GHYLGRDPHOKRULDGRUHVXOWDGRRSHUDFLRQDOGD&RPSDQKLD
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos
1RSHUtRGRILQGRHPGHMXQKRGHRFDL[DOtTXLGRDSOLFDGRQDVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWRV
IRLGH5PLOIUHQWHDXPFDL[DOtTXLGRDSOLFDGRQDVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWRGH5
PLO QR PHVPR SHUtRGR HP  GHYLGR VXEVWDQFLDOPHQWH DR FDL[D XWLOL]DGR QDV DTXLVLo}HV GH
FRQWURODGDV 0HJD H DWLYRV GD $JLO\ QR PRQWDQWH GH 5  PLO DTXLVLomR GH LPRELOL]DGR QR
PRQWDQWHGH5PLOHDTXLVLomRGHLQWDQJtYHOQRPRQWDQWHGH5PLO
1RH[HUFtFLRVRFLDOILQGRHPGHGH]HPEURGHRFDL[DOtTXLGRXWLOL]DGRQDVDWLYLGDGHVGH
LQYHVWLPHQWRVIRLGH5PLOGHYLGRVXEVWDQFLDOPHQWHDRFDL[DXWLOL]DGRQDVDTXLVLo}HVGH
DWLYRVLPRELOL]DGRVQRPRQWDQWHGH5PLO
1RH[HUFtFLRVRFLDOILQGRHPGHGH]HPEURGHRFDL[DOtTXLGRDSOLFDGRSHODVQDVDWLYLGDGHV
GHLQYHVWLPHQWRVIRLGH5PLOGHYLGRVXEVWDQFLDOPHQWHDRFDL[DXWLOL]DGRQDVDTXLVLo}HV
GDV FRQWURODGDV 'LUHWD &RQH[mR 7HFQHW H $OHJUD QR PRQWDQWH GH 5  PLO DTXLVLomR GH
LPRELOL]DGRQRPRQWDQWHGH5PLOHDTXLVLomRGHLQWDQJtYHOQRPRQWDQWHGH5PLO
1RH[HUFtFLRVRFLDOILQGRHPGHGH]HPEURGHRFDL[DOtTXLGRDSOLFDGRQDVDWLYLGDGHVGH
LQYHVWLPHQWRVIRLGH5PLOGHYLGRSULQFLSDOPHQWHDXWLOL]DomRGHFDL[DSDUDDTXLVLomRGH
LPRELOL]DGR
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Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento
1RSHUtRGRILQGRHPGHMXQKRGHRFDL[DOtTXLGRJHUDGRSHODVDWLYLGDGHVGHILQDQFLDPHQWR
IRLGH5PLOIUHQWHDXPFDL[DOtTXLGRJHUDGRSHODVDWLYLGDGHVGHILQDQFLDPHQWRGH5
PLO QR PHVPR SHUtRGR HP  UHIHUHQWH DR DXPHQWR GDV FDSWDo}HV GH HPSUpVWLPRV H
ILQDQFLDPHQWRVOtTXLGRGRVSDJDPHQWRVGHSULQFLSDO
1RH[HUFtFLRVRFLDOILQGRHPGHGH]HPEURGHRFDL[DOtTXLGRJHUDGRSHODVDWLYLGDGHVGH
ILQDQFLDPHQWR IRL GH 5 PLO GHYLGR VXEVWDQFLDOPHQWH DR DXPHQWR GDV FDSWDo}HV GH
HPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVOtTXLGRGRVSDJDPHQWRVGHSULQFLSDO
1RH[HUFtFLRVRFLDOILQGRHPGHGH]HPEURGHRFDL[DOtTXLGRJHUDGRSHODVDWLYLGDGHVGH
ILQDQFLDPHQWR IRL GH 5 PLO GHYLGR VXEVWDQFLDOPHQWH DR DXPHQWR GDV FDSWDo}HV GH
HPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVOtTXLGRGRVSDJDPHQWRVGHSULQFLSDO
1RH[HUFtFLRVRFLDOILQGRHPGHGH]HPEURGHRFDL[DOtTXLGRJHUDGRSHODVDWLYLGDGHVGH
ILQDQFLDPHQWRIRLGH5PLOGHYLGRSULQFLSDOPHQWHDRFDL[DJHUDGRSHORDXPHQWRGHFDSLWDO
VXEVFULWRSHORVVyFLRV
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5HVXOWDGRRSHUDFLRQDOHILQDQFHLUR
D

UHVXOWDGRVGDVRSHUDo}HVGD&RPSDQKLD
L

GHVFULomRGHTXDLVTXHUFRPSRQHQWHVLPSRUWDQWHVGDUHFHLWD

/LQKDVGHUHFHLWD
$UHFHLWDVFRPSUHVWDomRGHVHUYLoRVGHWHOHFRPXQLFDo}HVGD&RPSDQKLDLQFOXHP L VHUYLoRVGH
EDQGDODUJD LL VHUYLoRVGHYtGHR LLL VHUYLoRVGHYR]67)&6HUYLoR7HOHI{QLFR)L[R&RPXWDGR
LY VHUYLoRVGHYR]6&06HUYLoRGH&RPXQLFDomRGH0XOWLPtGLDH Y FKDPDGDVGHORQJDGLVWkQFLD
QDFLRQDOHLQWHUQDFLRQDOH YL RXWURVVHUYLoRV

LL 

IDWRUHVTXHDIHWDUDPPDWHULDOPHQWHRVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLV

&RQVLGHUDQGRRSHUILOHDHVWUDWpJLDGHFUHVFLPHQWRGD&RPSDQKLDEDVHDGRQDH[SDQVmRLQRUJkQLFD
GH VHXV QHJyFLRV VHXV UHVXOWDGRV RSHUDFLRQDLV VmR SULQFLSDOPHQWH DIHWDGRV SHORV LQYHVWLPHQWRV
UHDOL]DGRV QR LQJUHVVR HP QRYRV PHUFDGRV H DTXLVLo}HV GH RXWUDV RSHUDo}HV H HPSUHVDV TXH
FRQVHTXHQWHPHQWHOHYDUDPDXPDXPHQWRGDVYHQGDVGD&RPSDQKLDFRPSHQVDGRVSDUFLDOPHQWH
SHORDXPHQWRGHVXDVGHVSHVDVRSHUDFLRQDLVHPGHFRUUrQFLDGDLQWHJUDomRGHWDLVDTXLVLo}HV$OpP
GLVVRLQYHVWLPHQWRVHPPRGHUQL]DomRGDUHGHH[LVWHQWHWDPEpPUHSUHVHQWDXPIDWRUVLJQLILFDWLYR
DRVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVGD&RPSDQKLD
$R DQDOLVDU XPD QRYD UHJLmR SDUD H[SDQGLU VHXV QHJyFLRV D &RPSDQKLD DYDOLD VHPSUH D
FRQFHQWUDomRXUEDQDGHUHVLGrQFLDVHQHJyFLRVQDTXHOHWHUULWyULRDOpPGRSRGHUDTXLVLWLYRQDUHJLmR
DWXDomRGHFRQFRUUHQWHVORFDLVHSODQRVGHLQYHVWLPHQWRVGDVLQFXPEHQWHVQDiUHDDVVLPFRPR
SRWHQFLDLVVLQHUJLDVFRPDVFLGDGHVRQGHMiRSHUD3DUDOHODPHQWHEXVFDWDPEpPDYDOLDURLPSDFWR
VRFLDO TXH RV LQYHVWLPHQWRV GD &RPSDQKLD WUDUmR SDUD D UHJLmR YLVDQGR DWHQGHU DR SURSyVLWR
HVWDEHOHFLGR SRU VHX DFLRQLVWD FRQWURODGRU TXDO VHMD VHPSUH WUD]HU EHQHItFLRV VRFLDLV H GH
GHVHQYROYLPHQWRQDViUHDVDRQGHUHDOL]DVHXVLQYHVWLPHQWRV

E
YDULDo}HVGDVUHFHLWDVDWULEXtYHLVDPRGLILFDo}HVGHSUHoRVWD[DVGHFkPELR
LQIODomRDOWHUDo}HVGHYROXPHVHLQWURGXomRGHQRYRVSURGXWRVHVHUYLoRV
1mR DSOLFiYHO WHQGR HP YLVWD TXH D &RPSDQKLD QmR SRVVXL YDULDo}HV UHOHYDQWHV QDV UHFHLWDV
DWULEXtYHLVDPRGLILFDo}HVGHSUHoRVWD[DVGHFkPELRLQIODomRDOWHUDo}HVGHYROXPHVHLQWURGXomR
GHQRYRVSURGXWRVHVHUYLoRV1mRREVWDQWHD&RPSDQKLDHVFODUHFHTXHSRVVXLYDULDomRFDPELDO
QmRUHOHYDQWHGHFRUUHQWHGHGLIHUHQoDVHQWUHDVPRHGDVQDVTXDLVVmRUHDOL]DGDVDVRSHUDo}HVGH
DTXLVLo}HVGRGLUHLWRGHWUDQVPLVVmRGHRSHUDGRUDVHVWUDQJHLUDVHDVUHVSHFWLYDVPRHGDVIXQFLRQDLV
GD&RPSDQKLD

F
LPSDFWRGDLQIODomRGDYDULDomRGHSUHoRVGRVSULQFLSDLVLQVXPRVHSURGXWRV
GRFkPELRHGDWD[DGHMXURVQRUHVXOWDGRRSHUDFLRQDOHQRUHVXOWDGRILQDQFHLURGD
&RPSDQKLDTXDQGRUHOHYDQWH
$&RPSDQKLDSRVVXLYDULDomRFDPELDOQmRUHOHYDQWHGHFRUUHQWHGHGLIHUHQoDVHQWUHDVPRHGDVQDV
TXDLV VmR UHDOL]DGDV DV RSHUDo}HV GH DTXLVLo}HV GR GLUHLWR GH WUDQVPLVVmR GH RSHUDGRUDV
HVWUDQJHLUDVHDVUHVSHFWLYDVPRHGDVIXQFLRQDLVGD&RPSDQKLD
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10.3 - Eventos Com Efeitos Relevantes, Ocorridos E Esperados, Nas Demonstrações
Financeiras
  (YHQWRV FRP HIHLWRV UHOHYDQWHV RFRUULGRV H HVSHUDGRV QDV GHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDV
D

LQWURGXomRRXDOLHQDomRGHVHJPHQWRRSHUDFLRQDO

2V 'LUHWRUHV GD &RPSDQKLD LQIRUPDP TXH QmR KRXYH QR ~OWLPR H[HUFtFLR VRFLDO D LQWURGXomR RX
DOLHQDomRGHTXDOTXHUVHJPHQWRRSHUDFLRQDOGD&RPSDQKLD
E

FRQVWLWXLomRDTXLVLomRRXDOLHQDomRGHSDUWLFLSDomRVRFLHWiULD

8PD YH] LGHQWLILFDGD XPD UHJLmR TXH DWHQGD jV FRQGLo}HV H[SOLFLWDGDV QR LWHP  D LL  D
&RPSDQKLDLQLFLDDSHVTXLVDGHSRWHQFLDLVHPSUHVDVTXHSRVVDPVHUDGTXLULGDVQDTXHODUHJLmR
WHQGRFRPRSUHPLVVDVEiVLFDVRSOHQRFXPSULPHQWRGDVOHJLVODo}HVWUDEDOKLVWDVILVFDLVHGHUHODomR
FRPRVFRQVXPLGRUHV8PDYH]VXSHUDGDHVVDHWDSDD&RPSDQKLDSDVVDDID]HUXPDSURIXQGD
GLOLJrQFLDWDQWRQDUHGHDYDOLDQGRWRGRVRVHTXLSDPHQWRVHWHFQRORJLDXWLOL]DGDTXDQWRQRVGDGRV
ILQDQFHLURV SDUD DYDOLDU D YLDELOLGDGH ILQDQFHLUD GD DTXLVLomR ,VVR VH UHIOHWH DR ILQDO HP XPD
SURSRVWDDRDFLRQLVWDYHQGHGRUVHPSUHFRPRREMHWLYRGHPDQWHU
SURSRVWDDRDFLRQLVWDYHQGHGRUVHPSUHFRPRREMHWLYRGHPDQWHUDVSDUWLFXODULGDGHVHHVWUXWXUDGD
HPSUHVD TXH HVWi VHQGR DGTXLULGD SHUPDQHFHQGR QD PDLRULD GDV YH]HV D PDUFD FRPHUFLDO GD
HPSUHVDDGTXLULGDHSUDWLFDPHQWHWRGRRWLPHTXHFRPSXQKDDHPSUHVDQRPRPHQWRGDDTXLVLomR
7RGDV DV LQIRUPDo}HV VREUH FRQVWLWXLomR DTXLVLomR RX DOLHQDomR GH SDUWLFLSDomR VRFLHWiULD
HQYROYHQGRD&RPSDQKLDHVRFLHGDGHGHVHXJUXSRHFRQ{PLFRMiIRUDPGLVSRQLELOL]DGDVQRLWHP
 GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD 2V HIHLWRV GDV DTXLVLo}HV UHDOL]DGDV SHOD &RPSDQKLD
HQFRQWUDPVHGHVFULWRVQRLWHP K GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
F

HYHQWRVRXRSHUDo}HVQmRXVXDLV

2V'LUHWRUHVGD&RPSDQKLDLQIRUPDPTXHQmRKRXYHQR~OWLPRH[HUFtFLRVRFLDOTXDLVTXHUHYHQWRV
RXRSHUDo}HVQmRXVXDLVFRPUHODomRj&RPSDQKLDRXVXDVDWLYLGDGHVTXHWHQKDPFDXVDGRRXVH
HVSHUD TXH YHQKDP FDXVDU HIHLWR UHOHYDQWH QDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV RX UHVXOWDGRV GD
&RPSDQKLDH[FHWRSHORVDVSHFWRVUHIHUHQWHVDR&RYLGFXMDVLQIRUPDo}HVHVWmRDSUHVHQWDGDV
QRLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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0XGDQoDVVLJQLILFDWLYDVQDVSUiWLFDVFRQWiEHLV5HVVDOYDVHrQIDVHVQR
SDUHFHUGRDXGLWRU
D

PXGDQoDVVLJQLILFDWLYDVQDVSUiWLFDVFRQWiEHLV

,)56$UUHQGDPHQWRV
$&RPSDQKLDDSOLFRXLQLFLDOPHQWHR&3& 5 ,)56DSDUWLUGHGHMDQHLURGH8PD
VpULHGHRXWUDVQRYDVQRUPDVWDPEpPHQWUDUDPHPYLJRUDSDUWLUGHGHMDQHLURGHPDVQmR
DIHWDUDPPDWHULDOPHQWHDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGD&RPSDQKLD
$ DGPLQLVWUDomR LQWHUSUHWRX TXH D DSOLFDomR GD QRUPD D VHJXLU QmR GHYHUi WHU XP LPSDFWR
VLJQLILFDWLYRQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGD&RPSDQKLD
Definição de arrendamento
$QWHULRUPHQWH D &RPSDQKLD GHWHUPLQDYD QR LQtFLR GR FRQWUDWR VH HOH HUD RX FRQWLQKD XP
DUUHQGDPHQWR FRQIRUPH R ,&3& ,)5,&  $VSHFWRV &RPSOHPHQWDUHV GDV 2SHUDo}HV GH
$UUHQGDPHQWR0HUFDQWLO$&RPSDQKLDDJRUDDYDOLDVHXPFRQWUDWRpRXFRQWpPXPDUUHQGDPHQWR
FRPEDVHQDGHILQLomRGHDUUHQGDPHQWR
1DWUDQVLomRSDUDR&3& 5 ,)56D&RPSDQKLDHVFROKHXDSOLFDURH[SHGLHQWHSUiWLFRFRP
UHODomRjGHILQLomRGHDUUHQGDPHQWRTXHDYDOLDTXDLVWUDQVDo}HVVmRDUUHQGDPHQWRV$&RPSDQKLD
DSOLFRXR&3& 5 ,)56DSHQDVDFRQWUDWRVSUHYLDPHQWHLGHQWLILFDGRVFRPRDUUHQGDPHQWRV
2VFRQWUDWRVTXHQmRIRUDPLGHQWLILFDGRVFRPRDUUHQGDPHQWRVGHDFRUGRFRPR&3& 5 ,$6
H,&3&,)5,&QmRIRUDPUHDYDOLDGRVTXDQWRjH[LVWrQFLDGHXPDUUHQGDPHQWRGHDFRUGRFRP
R&3& 5 ,)563RUWDQWRDGHILQLomRGHXPDUUHQGDPHQWRFRQIRUPHR&3& 5 ,)56
IRLDSOLFDGDDSHQDVDFRQWUDWRVILUPDGRVRXDOWHUDGRVHPRXDSyVGHMDQHLUR
Como arrendatário
&RPR DUUHQGDWiULR D &RPSDQKLD DUUHQGD LPyYHLV H YHtFXORV $ &RPSDQKLD FODVVLILFDYD
DQWHULRUPHQWH RV DUUHQGDPHQWRV FRPR RSHUDFLRQDLV RX ILQDQFHLURV FRP EDVH HP VXD DYDOLDomR
VREUH VH R DUUHQGDPHQWR WUDQVIHULD VLJQLILFDWLYDPHQWH WRGRV RV ULVFRV H EHQHItFLRV LQHUHQWHV j
SURSULHGDGHGRDWLYRVXEMDFHQWHj&RPSDQKLD
$UUHQGDPHQWRFODVVLILFDGRFRPRDUUHQGDPHQWRRSHUDFLRQDOFRQIRUPH&3& 5 ,$6
$QWHULRUPHQWH D &RPSDQKLD FODVVLILFDYD RV DUUHQGDPHQWRV LPRELOLiULRV FRPR DUUHQGDPHQWRV
RSHUDFLRQDLV GH DFRUGR FRP R &3&  5 ,$6  1D WUDQVLomR SDUD HVVHV DUUHQGDPHQWRV RV
SDVVLYRVGHDUUHQGDPHQWRIRUDPPHQVXUDGRVSHORYDORUSUHVHQWHGRVSDJDPHQWRVUHPDQHVFHQWHV
GRDUUHQGDPHQWRGHVFRQWDGRVjWD[DGHHPSUpVWLPRLQFUHPHQWDOGD&RPSDQKLDHPGHMDQHLUR
GH2VDWLYRVGHGLUHLWRGHXVRVmRPHQVXUDGRV
•

3RU XP YDORU LJXDO DR SDVVLYR GH DUUHQGDPHQWR DMXVWDGR SHOR YDORU GH TXDLVTXHU
UHFHELPHQWRV GH DUUHQGDPHQWR DQWHFLSDGRV RX DFXPXODGRV D &RPSDQKLD DSOLFRX HVVD
DERUGDJHPDWRGRVVHXVDUUHQGDPHQWRV

$&RPSDQKLDWHVWRXVHXVDWLYRVGHGLUHLWRGHXVRTXDQWRjSHUGDSRUUHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHO
QDGDWDGHWUDQVLomRHFRQFOXLXTXHQmRKiLQGLFDomRGHTXHRVDWLYRVGHGLUHLWRGHXVRDSUHVHQWHP
SUREOHPDVGHUHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHO
$&RPSDQKLDXWLOL]RXYiULRVH[SHGLHQWHVSUiWLFRVDRDSOLFDUR&3& 5 ,)56DDUUHQGDPHQWRV
DQWHULRUPHQWHFODVVLILFDGRVFRPRDUUHQGDPHQWRVRSHUDFLRQDLVGHDFRUGRFRPR&3& 5 ,$6
(PSDUWLFXODU
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•

QmR UHFRQKHFHX DWLYRV H SDVVLYRV GH GLUHLWR GH XVR SDUD DUUHQGDPHQWRV FXMR SUD]R GH
DUUHQGDPHQWRVHHQFHUUDGHQWURGHPHVHVGDGDWDGDDSOLFDomRLQLFLDO

•

QmRUHFRQKHFHXDWLYRVHSDVVLYRVGHGLUHLWRGHXVRSDUDDUUHQGDPHQWRVGHDWLYRVGHEDL[R
YDORU SRUH[HPSORHTXLSDPHQWRVGH7, 

•

H[FOXLX RV FXVWRV GLUHWRV LQLFLDLV GD PHQVXUDomR GR DWLYR GH GLUHLWR GH XVR QD GDWD GD
DSOLFDomRLQLFLDOH

•

XWLOL]RXUHWURVSHFWLYDPHQWHDRGHWHUPLQDURSUD]RGRDUUHQGDPHQWR

$UUHQGDPHQWRFODVVLILFDGRFRPRDUUHQGDPHQWRILQDQFHLURFRQIRUPH&3& 5 ,$6
$&RPSDQKLDSRVVXLDUUHQGDPHQWRVGHHTXLSDPHQWRVGHLQIRUPiWLFDWDLVFRPRFDEOHPRGHPH
HVVHVDUUHQGDPHQWRVIRUDPFODVVLILFDGRVFRPRDUUHQGDPHQWRVILQDQFHLURVGHDFRUGRFRPR&3&
 5 ,$63DUDHVVHVDUUHQGDPHQWRVILQDQFHLURVRYDORUFRQWiELOGRDWLYRGHGLUHLWRGHXVRHR
SDVVLYRGHDUUHQGDPHQWRHPGHMDQHLURGHIRUDPGHWHUPLQDGRVSHORYDORUFRQWiELOGRDWLYR
GH DUUHQGDPHQWR H GR SDVVLYR GH DUUHQGDPHQWR FRQIRUPH R &3&  5 ,$6  LPHGLDWDPHQWH
DQWHVGHVVDGDWD
Opções de prorrogação
$OJXQVDUUHQGDPHQWRVGHLPyYHLVFRQWrPRSo}HVGHSURUURJDomRH[HUFtYHLVSHOD&RPSDQKLDHP
FRQWUDWRQmRFDQFHOiYHO6HPSUHTXHSRVVtYHOD&RPSDQKLDSURFXUDLQFOXLURSo}HVGHH[WHQVmRHP
QRYRVDUUHQGDPHQWRVSDUDIRUQHFHUIOH[LELOLGDGHRSHUDFLRQDO$VRSo}HVGHH[WHQVmRPDQWLGDVVmR
H[HUFtYHLVDSHQDVSHOD&RPSDQKLDHQmRSHORVDUUHQGDGRUHV$&RPSDQKLDDYDOLDQDGDWDGRLQtFLR
GRDUUHQGDPHQWRVHpUD]RDYHOPHQWHFHUWRRH[HUFtFLRGDVRSo}HVGHH[WHQVmRVHKRXYHUXPHYHQWR
VLJQLILFDWLYRRXPXGDQoDVVLJQLILFDWLYDVQDVFLUFXQVWkQFLDVTXHHVWHMDPVREVHXFRQWUROH
,)5,&±,QFHUWH]DVVREUHWUDWDPHQWRVGHLPSRVWRGHUHQGD
$,)5,& ,QFHUWH]DVREUHWUDWDPHQWRGHLPSRVWRGHUHQGD WUDWDGDFRQWDELOL]DomRGRLPSRVWRGH
UHQGDTXDQGRRVWUDWDPHQWRVWULEXWiULRVHQYROYHPLQFHUWH]DVTXHDIHWDPDDSOLFDomRGD,$6(VWD
LQWHUSUHWDomR HVFODUHFH TXH D DERUGDJHP TXH SUHGL] PHOKRU D UHVROXomR GD LQFHUWH]D GHYH VHU
VHJXLGDHDERUGDHVSHFLILFDPHQWHDVSUHPLVVDVTXHXPDHQWLGDGHID]VREUHRH[DPHGHWUDWDPHQWRV
ILVFDLV SHODV DXWRULGDGHV WULEXWiULDV H FRPR XPD HQWLGDGH GHWHUPLQD R OXFUR WULEXWiYHO EDVH GR
LPSRVWRSUHMXt]RVILVFDLVHFUpGLWRVWULEXWiULRVQmRXWLOL]DGRVHDOtTXRWDVGHLPSRVWRRQGHKRXYHU
LQFHUWH]DTXDQWRDRWUDWDPHQWRGRLPSRVWRGHUHQGD
$ DGPLQLVWUDomR DYDOLRX D SUREDELOLGDGH GD WUDWDWLYD ILVFDO GRV WULEXWRV VREUH R OXFUR VHUHP
FRQVLGHUDGRVLQFHUWRVHFRQFOXLXTXHQmRKiLPSDFWRVGDDGRomRGR,)5&GDGRTXHDDSXUDomR
HUHFRQKHFLPHQWRGRVWULEXWRVVREUHROXFURUHIOHWHPDDSOLFDomRHLQWHUSUHWDo}HVDGHTXDGDVGDV
QRUPDVWULEXWiULDVDSOLFiYHLV'HVVDIRUPDD&RPSDQKLDLQWHUSUHWRXTXHDDSOLFDomRGDQRUPDHP
GHMDQHLURGHQmRWUDUiLPSDFWRVLJQLILFDWLYRQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVD&RPSDQKLD

E

HIHLWRVVLJQLILFDWLYRVGDVDOWHUDo}HVHPSUiWLFDVFRQWiEHLV

1D WUDQVLomR SDUD R &3&  5 ,)56  D &RPSDQKLD UHFRQKHFHX DWLYRV GH GLUHLWR GH XVR
DGLFLRQDLVHSDVVLYRVGHDUUHQGDPHQWRDGLFLRQDLVUHFRQKHFHQGRDGLIHUHQoDQRVDOGRGHDEHUWXUD
GRVOXFURVDFXPXODGRV2LPSDFWRQDWUDQVLomRHVWiUHVXPLGRDEDL[R
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Adoção inicial
GHMDQHLURGH
YDORUHVHP5PLO 


 



&RQVROLGDGR

9DORUQRPLQDODSDJDU
$MXVWHDYDORUSUHVHQWHGDVSUHVWDo}HV

9DORUSUHVHQWHDSDJDU
&LUFXODQWH
1mRFLUFXODQWH

(IHLWRGDDGRomRLQLFLDO

$WLYRLPRELOL]DGR 1RWD 
$UUHQGDPHQWRV 1RWD 







 

Balanço patrimonial

&RQVROLGDGR
GHGH]HPEUR
GH




















$WLYRQmRFLUFXODQWH
,PRELOL]DGR

3DVVLYRFLUFXODQWH
$UUHQGDPHQWRDSDJDU

3DVVLYRQmRFLUFXODQWH
$UUHQGDPHQWRDSDJDU
,PSRVWRGLIHULGR

3DWULP{QLR/tTXLGR
/XFURVDFXPXODGRV

Demonstrações do Resultado do Exercício
&RQVROLGDGR
GHGH]HPEUR
GH












'HSUHFLDomR
'HVSHVDVILQDQFHLUDV
,PSRVWRVGLIHULGRV

7RWDO
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F

UHVVDOYDVHrQIDVHVSUHVHQWHVQRSDUHFHUGRDXGLWRU

$V'HPRQVWUDo}HV)LQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDVUHIHUHQWHVDRVH[HUFtFLRVVRFLDLVILQGRV
HPGHGH]HPEURGHHGHGH]HPEURGHRULJLQDOPHQWHHPLWLGDVHPGHMXQKRGH
 H  GH MXQKR GH  UHVSHFWLYDPHQWH IRUDP UHDSUHVHQWDGDV H UHHPLWLGDV SDUD UHIOHWLU RV
DMXVWHV H UHFODVVLILFDo}HV GHFRUUHQWHV GD UHYLVmR GH DOJXQV SURFHGLPHQWRV H SROtWLFDV FRQWiEHLV
DGRWDGDVDQWHULRUPHQWHDILPGHUHIOHWLUPHOKRUDDSOLFDomRGDVQRUPDVEUDVLOHLUDVGHFRQWDELOLGDGH
HFRUUHomRGHHUURVFRQIRUPHQRWDH[SOLFDWLYDGDV'HPRQVWUDo}HV)LQDQFHLUDV
1mR KRXYH UHVVDOYDV H rQIDVHV QRV SDUHFHUHV GH DXGLWRULD HRX UHYLVmR OLPLWDGD GRV DXGLWRUHV
LQGHSHQGHQWHVGD&RPSDQKLDFRQVWDQWHVGDVLQIRUPDo}HVFRQWiEHLVUHODWLYDVDRSHUtRGRGHVHLV
PHVHVILQGRHPGHMXQKRGHHDRVH[HUFtFLRVVRFLDLVILQGRVHPGHGH]HPEURGH
H[FHWRSHODVrQIDVHVFRQWLGDVQRVUHODWyULRVGHDXGLWRULDGRVH[HUFtFLRVVRFLDOGHGH
GH]HPEURGHHUHIHUHQWHjUHDSUHVHQWDomRGRVVDOGRVILQGRVQDTXHODVGDWDVFRQIRUPH
H[SOLFLWDGRDFLPD
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3ROtWLFDVFRQWiEHLVFUtWLFDV
$VSULQFLSDLVSROtWLFDVFRQWiEHLVDSOLFDGDVSHOD&RPSDQKLDHVWmRGHVFULWDVDVHJXLU
%DVHGHFRQVROLGDomR
Combinações de negócios
&RPELQDo}HV GH QHJyFLR VmR UHJLVWUDGDV XWLOL]DQGR R PpWRGR GH DTXLVLomR TXDQGR R FRQWUROH p
WUDQVIHULGRSDUDD&RPSDQKLD. $FRQWUDSUHVWDomRWUDQVIHULGDpPHQVXUDGDDRYDORUMXVWRDVVLPFRPR
RV DWLYRV OtTXLGRV LGHQWLILFiYHLV DGTXLULGRV H SDVVLYRV DVVXPLGRV 4XDOTXHU iJLR TXH VXUMD QD
WUDQVDomRpWHVWDGRDQXDOPHQWHSDUDDYDOLDomRGHSHUGDSRUUHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHO*DQKRV
HPXPDFRPSUDYDQWDMRVDVmRUHFRQKHFLGRVLPHGLDWDPHQWHQRUHVXOWDGR2VFXVWRVGDWUDQVDomR
VmR UHJLVWUDGRV QR UHVXOWDGR FRQIRUPH LQFRUULGRV H[FHWR RV FXVWRV UHODFLRQDGRV j HPLVVmR GH
LQVWUXPHQWRVGHGtYLGDRXSDWULP{QLR
$ FRQWUDSUHVWDomR WUDQVIHULGD QmR LQFOXL PRQWDQWHV UHIHUHQWHV DR SDJDPHQWR GH UHODo}HV SUp
H[LVWHQWHV(VVHVPRQWDQWHVVmRJHUDOPHQWHUHFRQKHFLGRVQRUHVXOWDGRGRH[HUFtFLR
4XDOTXHU FRQWUDSUHVWDomR FRQWLQJHQWH D SDJDU p PHQVXUDGD SHOR VHX YDORU MXVWR QD GDWD GH
DTXLVLomR6HDFRQWUDSUHVWDomRFRQWLQJHQWHpFODVVLILFDGDFRPRLQVWUXPHQWRSDWULPRQLDOHQWmRHOD
QmR p UHPHQVXUDGD H D OLTXLGDomR p UHJLVWUDGD GHQWUR GR SDWULP{QLR OtTXLGR $V GHPDLV
FRQWUDSUHVWDo}HV FRQWLQJHQWHV VmR UHPHQVXUDGDV DR YDORU MXVWR HP FDGD GDWD GH UHODWyULR H DV
DOWHUDo}HVVXEVHTXHQWHVDRYDORUMXVWRVmRUHJLVWUDGDVQRUHVXOWDGRGRH[HUFtFLR
Controladas
$ &RPSDQKLD FRQWUROD XPD HQWLGDGH TXDQGR HVWi H[SRVWD D RX WHP GLUHLWR VREUH RV UHWRUQRV
YDULiYHLVDGYLQGRVGHVHXHQYROYLPHQWRFRPDHQWLGDGHHWHPDKDELOLGDGHGHDIHWDUHVVHVUHWRUQRV
H[HUFHQGRVHXSRGHUVREUHDHQWLGDGH$VGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGHFRQWURODGDVVmRLQFOXtGDV
QDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVFRQVROLGDGDVDSDUWLUGDGDWDHPTXHD&RPSDQKLDREWLYHURFRQWUROH
DWpDGDWDHPTXHRFRQWUROHGHL[DGHH[LVWLU
1DV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV LQGLYLGXDLV GD FRQWURODGRUD DV LQIRUPDo}HV ILQDQFHLUDV GH
FRQWURODGDVVmRUHFRQKHFLGDVSRUPHLRGRPpWRGRGHHTXLYDOrQFLDSDWULPRQLDO
Participação de acionistas não-controladores
$&RPSDQKLDPHQVXUDTXDOTXHUSDUWLFLSDomRGHQmRFRQWURODGRUHVQDDGTXLULGDSHODSDUWLFLSDomR
SURSRUFLRQDOQRVDWLYRVOtTXLGRVLGHQWLILFiYHLVQDGDWDGHDTXLVLomR
0XGDQoDVQDSDUWLFLSDomRGR*UXSRHPXPDVXEVLGLiULDTXHQmRUHVXOWHPHPSHUGDGHFRQWUROHVmR
FRQWDELOL]DGDVFRPRWUDQVDo}HVGHSDWULP{QLROtTXLGR
Perda de controle
4XDQGRDHQWLGDGHSHUGHRFRQWUROHVREUHXPDFRQWURODGDD&RPSDQKLDGHL[DGHUHFRQKHFHURV
DWLYRVHSDVVLYRVHTXDOTXHUSDUWLFLSDomRGHQmRFRQWURODGRUHVHRXWURVFRPSRQHQWHVUHJLVWUDGRV
QRSDWULP{QLROtTXLGRUHIHUHQWHVDHVVDFRQWURODGD4XDOTXHUJDQKRRXSHUGDRULJLQDGRSHODSHUGD
GH FRQWUROH p UHFRQKHFLGR QR UHVXOWDGR 6H D &RPSDQKLD UHWpP TXDOTXHU SDUWLFLSDomR QD DQWLJD
FRQWURODGD HVVD SDUWLFLSDomR p PHQVXUDGD SHOR VHX YDORU MXVWR QD GDWD HP TXH Ki D SHUGD GH
FRQWUROH
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Transações eliminadas na consolidação
6DOGRV H WUDQVDo}HV LQWUDJUXSR H TXDLVTXHU UHFHLWDV RX GHVSHVDV QmR UHDOL]DGDV GHULYDGDV GH
WUDQVDo}HV LQWUDJUXSR VmR HOLPLQDGRV *DQKRV QmR UHDOL]DGRV RULXQGRV GH WUDQVDo}HV FRP
LQYHVWLGDV UHJLVWUDGDV SRU HTXLYDOrQFLD SDWULPRQLDO VmR HOLPLQDGRV FRQWUD R LQYHVWLPHQWR QD
SURSRUomR GD SDUWLFLSDomR GD &RPSDQKLD QD LQYHVWLGD 3HUGDV QmR UHDOL]DGDV VmR HOLPLQDGDV GD
PHVPD PDQHLUD GH TXH RV JDQKRV QmR UHDOL]DGRV PDV VRPHQWH QD H[WHQVmR HP TXH QmR KDMD
HYLGrQFLDGHSHUGDSRUUHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHO
5HFHLWDRSHUDFLRQDO
Receita de contrato com cliente
2&3&,)56HVWDEHOHFHXPDHVWUXWXUDDEUDQJHQWHSDUDGHWHUPLQDUVHHTXDQGRXPDUHFHLWD
pUHFRQKHFLGDHSRUTXDQWRDUHFHLWDpPHQVXUDGD'HDFRUGRFRPR&3&,)56DUHFHLWDp
UHFRQKHFLGD TXDQGR R FOLHQWH REWpP R FRQWUROH GRV EHQV RX VHUYLoRV 'HWHUPLQDU R PRPHQWR GD
WUDQVIHUrQFLD GH FRQWUROH  HP XP PRPHQWR HVSHFtILFR QR WHPSR RX DR ORQJR GR WHPSR  UHTXHU
MXOJDPHQWR
9HQGDGHFRPERVGHDVVLQDWXUD
$&RPSDQKLDRIHUHFHDRVVHXVFOLHQWHVFRPERVSDUDDFRQWUDWDomRGHSDFRWHVGHVHUYLoRV&RPR
R FRPER GH VHUYLoRV QmR p FRQGLomR HVVHQFLDO SDUD SUHVWDomR GR VHUYLoR H QmR Ki TXDOTXHU
FXVWRPL]DomRSDUDRIHUHFHURVHUYLoRD&RPSDQKLDFRQVLGHUDWDOYHQGDFRPRXPDREULJDomRGH
GHVHPSHQKR GLVWLQWD $V UHFHLWDV FRP SUHVWDomR GH VHUYLoRV VmR UHFRQKHFLGDV HP FRQIRUPLGDGH
FRPRSUD]RGRFRQWUDWRYLJHQWHHQRPrVGHFRPSHWrQFLDDVIDWXUDVVmRHPLWLGDVQRPrVHPTXH
R VHUYLoR p UHDOPHQWH SUHVWDGR GH DFRUGR FRP R DQGDPHQWR GR FRQWUDWR H QmR Ki SDJDPHQWRV
DQWHFLSDGRVGHRFRQWUDWR
'HDFRUGRFRPR&3&,)56DDORFDomRGRGHVFRQWRHQWUHDVREULJDo}HVGHGHVHPSHQKR
GHFDGDVHUYLoRpSHUPLWLGDFRPRVHIRVVHPVHUYLoRVLQGLYLGXDLV$UHFHLWDWRWDOGXUDQWHRFRQWUDWR
GHSUHVWDomRGHVHUYLoRVQmRVHUiDOWHUDGDHWDPEpPQmRKDYHUiDOWHUDomRQRSURFHVVRGHFREUDQoD
FRPFOLHQWHVQRIOX[RGHFDL[DGD&RPSDQKLD
5HFHLWDSRUTXHEUDGHFRQWUDWR SHUPDQrQFLD 
$ &RPSDQKLD FHOHEUD DOJXQV GH VHXV FRQWUDWRV FRP VHXV FOLHQWHV SRU XP WHPSR PtQLPR GH 
PHVHV 6H R FOLHQWH QmR SHUPDQHFHU GXUDQWH SHUtRGR PHQFLRQDGR VHUmR FREUDGDV FHUWDV
WD[DVPXOWDVSURSRUFLRQDLVDRWHPSRUHVWDQWHSDUDFXPSULURFRQWUDWR(VVDDWLYLGDGHQmRUHVXOWDQD
WUDQVIHUrQFLDGHEHPRXVHUYLoRSURPHWLGRDRFOLHQWH
3DUDILQVGHDWHQGLPHQWRDR&3&,)56FRQVLGHUDQGRTXHWDLVWD[DVQmRVmRFRQVLGHUDGDV
XPDREULJDomRGHGHVHPSHQKRGLVWLQWDDUHFHLWDGHYHVHUUHJLVWUDGDHPFRQMXQWRFRPDUHFHLWDGD
UHIHULGDSUHVWDomRGRVHUYLoRGHYHVHUGLIHULGDHUHFRQKHFLGDDRUHVXOWDGRDRORQJRGRSHUtRGRGR
FRQWUDWR
$WLYRVLQWDQJtYHLVHiJLR
Reconhecimento e Mensuração
ÈJLR
2iJLRpPHQVXUDGRDRFXVWRGHGX]LGRGDVSHUGDVDFXPXODGDVSRUUHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHO
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2XWURVDWLYRVLQWDQJtYHLV
2XWURV DWLYRV LQWDQJtYHLV TXH VmR DGTXLULGRV SHOD &RPSDQKLD H TXH WrP YLGDV ~WHLV ILQLWDV VmR
PHQVXUDGRVSHORFXVWRGHGX]LGRGDDPRUWL]DomRDFXPXODGDHTXDLVTXHUSHUGDVDFXPXODGDVSRU
UHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHO
Gastos subsequentes
2V JDVWRV VXEVHTXHQWHV VmR FDSLWDOL]DGRV VRPHQWH TXDQGR HOHV DXPHQWDP RV EHQHItFLRV
HFRQ{PLFRV IXWXURV LQFRUSRUDGRV DR DWLYR HVSHFtILFR DRV TXDLV VH UHODFLRQDP 7RGRV RV RXWURV
JDVWRVLQFOXLQGRJDVWRVFRPiJLRJHUDGRLQWHUQDPHQWHVmRUHFRQKHFLGRVQRUHVXOWDGRFRQIRUPH
LQFRUULGRV
Amortização
$DPRUWL]DomRpFDOFXODGDXWLOL]DQGRRPpWRGROLQHDUEDVHDGRQDYLGD~WLOHVWLPDGDGRVLWHQVOtTXLGR
GHVHXVYDORUHVUHVLGXDLVHVWLPDGRV$DPRUWL]DomRpJHUDOPHQWHUHFRQKHFLGDQRUHVXOWDGR2iJLR
QmRpDPRUWL]DGR
$VYLGDV~WHLVHVWLPDGDVVmRDVVHJXLQWHV
9LGD~WLOPpGLDHPDQRV











6RIWZDUH
%DVHGHDVVLQDQWHVGHLQWHUQHW L 
&DUWHLUDGHFOLHQWHV L 
L






9LGDV~WHLVGHWHUPLQDGDVFRPEDVHQRIOX[RGRVFRQWUDWRVFRPRVFOLHQWHV

2VPpWRGRVGHDPRUWL]DomRDVYLGDV~WHLVHRVYDORUHVUHVLGXDLVVmRUHYLVWRVDFDGDGDWDGHEDODQoR
HDMXVWDGRVFDVRVHMDDSURSULDGR
,QVWUXPHQWRVILQDQFHLURV
Reconhecimento e mensuração inicial
2 FRQWDV D UHFHEHU GH FOLHQWHV VmR UHFRQKHFLGRV LQLFLDOPHQWH QD GDWD HP TXH IRUDP RULJLQDGRV
7RGRVRVRXWURVDWLYRVHSDVVLYRVILQDQFHLURVVmRUHFRQKHFLGRVLQLFLDOPHQWHTXDQGRD&RPSDQKLD
VHWRUQDUSDUWHGDVGLVSRVLo}HVFRQWUDWXDLVGRLQVWUXPHQWR
8PDWLYRILQDQFHLUR DPHQRVTXHVHMDFRQWDVDUHFHEHUGHFOLHQWHVVHPXPFRPSRQHQWHPDWHULDOGH
ILQDQFLDPHQWR RXXPSDVVLYRILQDQFHLURpLQLFLDOPHQWHPHQVXUDGRSHORYDORUMXVWRPDLVSDUDXP
LWHPQmRPHQVXUDGRQR9-5FXVWRVGHWUDQVDomRTXHVmRGLUHWDPHQWHDWULEXtYHLVjVXDDTXLVLomR
RXHPLVVmR$VFRQWDVDUHFHEHUGHFOLHQWHVVHPXPFRPSRQHQWHVLJQLILFDWLYRGHILQDQFLDPHQWRVmR
PHQVXUDGDVLQLFLDOPHQWHSHORSUHoRGDWUDQVDomR
Classificação e mensuração subsequente
$WLYRV)LQDQFHLURV
1R UHFRQKHFLPHQWR LQLFLDO XP DWLYR ILQDQFHLUR p FODVVLILFDGR FRPR PHQVXUDGR SHOR FXVWR
DPRUWL]DGRQR9-5 9DORUMXVWRSRUPHLRGRUHVXOWDGR LQVWUXPHQWRGHGtYLGDQD)972&, 9DORU
MXVWRSRUPHLRGHRXWURVUHVXOWDGRVDEUDQJHQWHV LQVWUXPHQWRSDWULPRQLDORXQR9-52VDWLYRV
ILQDQFHLURVQmRVmRUHFODVVLILFDGRVDSyVRUHFRQKHFLPHQWRLQLFLDODPHQRVTXHD&RPSDQKLDDOWHUH
R PRGHOR GH QHJyFLRV SDUD JHUHQFLDPHQWR GH DWLYRV ILQDQFHLURV FDVR HP TXH WRGRV RV DWLYRV
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ILQDQFHLURVDIHWDGRVVHUmRUHFODVVLILFDGRVQRSULPHLURGLDGRSHUtRGRVXEVHTXHQWHjDOWHUDomRQR
PRGHORGHQHJyFLRV
8PDWLYRILQDQFHLURpPHQVXUDGRSHORFXVWRDPRUWL]DGRVHDWHQGHUjVGXDVFRQGLo}HVDEDL[RHQmR
IRUGHVLJQDGRFRPRPHQVXUDGRQR9-5
•

pPDQWLGRGHQWURGHXPPRGHORGHQHJyFLRVFXMRREMHWLYRpPDQWHUDWLYRVILQDQFHLURVSDUD
UHFHEHUIOX[RVGHFDL[DFRQWUDWXDLVH

•

VHXVWHUPRVFRQWUDWXDLVJHUDPHPGDWDVHVSHFtILFDVIOX[RVGHFDL[DDSHQDVUHODFLRQDGRV
DRSDJDPHQWRGHSULQFLSDOHMXURVVREUHRYDORUHPDEHUWRGRSULQFLSDO

•

XPLQVWUXPHQWRGHGtYLGDpPHGLGRQR)972&,VHDWHQGHUjVGXDVFRQGLo}HVDEDL[RHQmR
IRUGHVLJQDGRFRPRPHGLGRQR9-5

•

pPDQWLGRGHQWURGHXPPRGHORGHQHJyFLRVFXMRREMHWLYRpDOFDQoDGRWDQWRSHORUHFHELPHQWR
GHIOX[RVGHFDL[DFRQWUDWXDLVTXDQWRSHODYHQGDGHDWLYRVILQDQFHLURVH

•

VHXV WHUPRV FRQWUDWXDLV JHUDP HP GDWDV HVSHFtILFDV IOX[RV GH FDL[D TXH VmR DSHQDV
SDJDPHQWRVGHSULQFLSDOHMXURVVREUHRYDORUHPDEHUWRGRSULQFLSDO

1R UHFRQKHFLPHQWR LQLFLDO GH XP LQYHVWLPHQWR HP XP LQVWUXPHQWR SDWULPRQLDO QmR PDQWLGR SDUD
QHJRFLDomRR*UXSRSRGHHVFROKHUGHIRUPDLUUHYRJiYHODSUHVHQWDUDOWHUDo}HVVXEVHTXHQWHVQR
YDORUMXVWRGRLQYHVWLPHQWRHP2&,(VVDHVFROKDpIHLWDFRPEDVHHPLQYHVWLPHQWRV
7RGRV RV DWLYRV ILQDQFHLURV QmR FODVVLILFDGRV FRPR PHQVXUDGRV DR FXVWR DPRUWL]DGR FRQIRUPH
GHVFULWRDFLPDRXQR9-25$VmRFODVVLILFDGRVFRPR9-51RUHFRQKHFLPHQWRLQLFLDOD&RPSDQKLD
SRGHGHVLJQDULUUHYRJDYHOPHQWHXPDWLYRILQDQFHLURTXHDWHQGDDRVUHTXLVLWRVDVHUHPPHQVXUDGRV
SHORFXVWRDPRUWL]DGRRXFRPR9-25$FRPR9-5VHHOLPLQDURXUHGX]LUVLJQLILFDWLYDPHQWHXPD
LQFRPSDWLELOLGDGHFRQWiELOTXHGHRXWUDIRUPDVXUJLULD
$WLYRVILQDQFHLURV$YDOLDomRGRPRGHORGHQHJyFLR
$&RPSDQKLDUHDOL]DXPDDYDOLDomRGDILQDOLGDGHGRQHJyFLRHPTXHXPDWLYRILQDQFHLURpPDQWLGR
HP FDUWHLUD XPD YH] TXH LVVR UHIOHWH PHOKRU D PDQHLUD FRPR R QHJyFLR p JHUHQFLDGR H DV
LQIRUPDo}HV VmR IRUQHFLGDV j $GPLQLVWUDomR $V LQIRUPDo}HV FRQVLGHUDGDV VmR FRPSRVWDV SRU
SROtWLFDVHREMHWLYRVHVWDEHOHFLGRVSDUDRSRUWIyOLRHRSHUDomRSUiWLFDGHVVDVSROtWLFDV
(OHVLQFOXHPDTXHVWmRGHVDEHUVHDHVWUDWpJLDGDDGPLQLVWUDomRVHFRQFHQWUDHPREWHUUHFHLWDVGH
MXURV FRQWUDWXDLV PDQWHU XP GHWHUPLQDGR SHUILO GH WD[D GH MXURV FRPELQDU D GXUDomR GRV DWLYRV
ILQDQFHLURVFRPDGXUDomRGRVSDVVLYRVUHODFLRQDGRVRXVDtGDVGHFDL[DHVSHUDGDVRXDUHDOL]DomR
GRVIOX[RVGHFDL[DDWUDYpVGDYHQGDGHDWLYRV
•

FRPRRGHVHPSHQKRGRSRUWIyOLRpDYDOLDGRHUHODWDGRjDGPLQLVWUDomRGR*UXSR

•

ULVFRVTXHDIHWDPRGHVHPSHQKRGRPRGHORGHQHJyFLRV HRVDWLYRVILQDQFHLURVPDQWLGRV
QHVVHPRGHORGHQHJyFLRV HDPDQHLUDSHODTXDOHVVHVULVFRVVmRJHUHQFLDGRVH

•

D WD[D GH YHQGDV R YROXPH H R PRPHQWR GDV YHQGDV GH DWLYRV ILQDQFHLURV HP SHUtRGRV
DQWHULRUHVRVPRWLYRVGHVVDVYHQGDVHDVH[SHFWDWLYDVIXWXUDVGHYHQGDV

7UDQVIHUrQFLDV GH DWLYRV ILQDQFHLURV SDUD WHUFHLURV HP WUDQVDo}HV TXH QmR VH TXDOLILFDP SDUD
GHVUHFRQKHFLPHQWR QmR VmR FRQVLGHUDGDV YHQGDV R TXH p FRQVLVWHQWH FRP R UHFRQKHFLPHQWR
FRQWtQXRGRVDWLYRVGD&RPSDQKLD
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$WLYRVILQDQFHLURVPDQWLGRVSDUDQHJRFLDomRRXDGPLQLVWUDGRVFRPGHVHPSHQKRDYDOLDGRFRPEDVH
QRYDORUMXVWRVmRPHQVXUDGRVSHORYDORUMXVWRSRUPHLRGRUHVXOWDGR
$WLYRVILQDQFHLURV±DYDOLDomRVREUHVHRVIOX[RVGHFDL[DFRQWUDWXDLVVmRVRPHQWHSDJDPHQWRVGH
SULQFLSDOHGHMXURV
3DUD ILQV GHVVD DYDOLDomR R µSULQFLSDO¶ p GHILQLGR FRPR R YDORU MXVWR GR DWLYR ILQDQFHLUR QR
UHFRQKHFLPHQWRLQLFLDO2VµMXURV¶VmRGHILQLGRVFRPRXPDFRQWUDSUHVWDomRSHORYDORUGRGLQKHLURQR
WHPSRHSHORULVFRGHFUpGLWRDVVRFLDGRDRYDORUSULQFLSDOHPDEHUWRGXUDQWHXPGHWHUPLQDGRSHUtRGR
GHWHPSRHSHORVRXWURVULVFRVHFXVWRVEiVLFRVGHHPSUpVWLPRV SRUH[HPSORULVFRGHOLTXLGH]H
FXVWRVDGPLQLVWUDWLYRV DVVLPFRPRXPDPDUJHPGHOXFUR
$ &RPSDQKLD FRQVLGHUD RV WHUPRV FRQWUDWXDLV GR LQVWUXPHQWR SDUD DYDOLDU VH RV IOX[RV GH FDL[D
FRQWUDWXDLVVmRVRPHQWHSDJDPHQWRVGRSULQFLSDOHGHMXURV,VVRLQFOXLDDYDOLDomRVREUHVHRDWLYR
ILQDQFHLURFRQWpPXPWHUPRFRQWUDWXDOTXHSRGHULDPXGDURPRPHQWRRXRYDORUGRVIOX[RVGHFDL[D
FRQWUDWXDLVGHIRUPDTXHHOHQmRDWHQGHULDHVVDFRQGLomR$RID]HUHVVDDYDOLDomRD&RPSDQKLD
FRQVLGHUD
•

HYHQWRVFRQWLQJHQWHVTXHPRGLILTXHPRYDORURXRDpSRFDGRVIOX[RVGHFDL[D

•

WHUPRVTXHSRVVDPDMXVWDUDWD[DFRQWUDWXDOLQFOXLQGRWD[DVYDULiYHLV

•

RSUpSDJDPHQWRHDSURUURJDomRGRSUD]RH

•

RVWHUPRVTXHOLPLWDPRDFHVVRGD&RPSDQKLDDIOX[RVGHFDL[DGHDWLYRVHVSHFtILFRV SRU
H[HPSOREDVHDGRVQDSHUIRUPDQFHGHXPDWLYR 

$WLYRVILQDQFHLURV0HQVXUDomRVXEVHTXHQWHHJDQKRVHSHUGDV
−

$WLYRVILQDQFHLURVDYDORUMXVWR

(VVHVDWLYRVVmRPHQVXUDGRVVXEVHTXHQWHPHQWHDRYDORUMXVWR2UHVXOWDGROtTXLGRLQFOXLQGRMXURV
RXUHFHLWDGHGLYLGHQGRVpUHFRQKHFLGRQRUHVXOWDGR
−

$WLYRVILQDQFHLURVDFXVWRDPRUWL]DGR

(VVHVDWLYRVVmRVXEVHTXHQWHPHQWHPHQVXUDGRVDRFXVWRDPRUWL]DGRXWLOL]DQGRRPpWRGRGHMXURV
HIHWLYRV 2 FXVWR DPRUWL]DGR p UHGX]LGR SRU SHUGDV SRU LPSDLUPHQW $ UHFHLWD GH MXURV JDQKRV H
SHUGDV FDPELDLV H R LPSDLUPHQW VmR UHFRQKHFLGRV QR UHVXOWDGR  4XDOTXHU JDQKR RX SHUGD QR
GHVUHFRQKHFLPHQWRpUHFRQKHFLGRQRUHVXOWDGR
−

,QVWUXPHQWRVGHGtYLGDQD9-25$

(VVHVDWLYRVVmRVXEVHTXHQWHPHQWHPHQVXUDGRVSHORYDORUMXVWR$UHFHLWDGHMXURVFDOFXODGDSHOR
PpWRGRGRVMXURVHIHWLYRVJDQKRVHSHUGDVFDPELDLVHSHUGDVSRUUHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHOVmR
UHFRQKHFLGRV QR UHVXOWDGR 2XWUR OXFUR OtTXLGR p UHFRQKHFLGR QR 2&, 1R GHVUHFRQKHFLPHQWR RV
OXFURVDFXPXODGRVHP2&,VmRUHFODVVLILFDGRVSDUDRUHVXOWDGR
−

,QVWUXPHQWRVGHSDWULP{QLRQD9-25$

(VVHVDWLYRVVmRVXEVHTXHQWHPHQWHPHQVXUDGRVSHORYDORUMXVWR2VGLYLGHQGRVVmRUHFRQKHFLGRV
FRPR JDQKR QR UHVXOWDGR D PHQRV TXH R GLYLGHQGR UHSUHVHQWH FODUDPHQWH XPD UHFXSHUDomR GH
SDUWHGRFXVWRGRLQYHVWLPHQWR2XWUROXFUROtTXLGRpUHFRQKHFLGRQR2&,HQXQFDpUHFODVVLILFDGR
SDUDRUHVXOWDGR
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3DVVLYRVILQDQFHLURVFODVVLILFDomRPHQVXUDomRVXEVHTXHQWHHJDQKRVHSHUGDV
2VSDVVLYRVILQDQFHLURVIRUDPFODVVLILFDGRVFRPRPHQVXUDGRVFRPRFXVWRDPRUWL]DGRRXSHORYDORU
MXVWRSRUPHLRGHUHVXOWDGR8PSDVVLYRILQDQFHLURpFODVVLILFDGRFRPRPHQVXUDGRSHORYDORUMXVWR
SRUPHLRGRUHVXOWDGRVHIRUFODVVLILFDGRFRPRPDQWLGRSDUDQHJRFLDomRVHIRUXPGHULYDWLYRRX
DWULEXtGR FRPR WDO QR UHFRQKHFLPHQWR LQLFLDO 3DVVLYRV ILQDQFHLURV PHQVXUDGRV DR YDORU MXVWR SRU
PHLR GH UHVXOWDGR VmR PHQVXUDGRV DR YDORU MXVWR H R UHVXOWDGR OtTXLGR DFUHVFLGR GH MXURV p
UHFRQKHFLGR QR UHVXOWDGR 2XWURV SDVVLYRV ILQDQFHLURV VmR VXEVHTXHQWHPHQWH PHQVXUDGRV SHOR
FXVWRDPRUWL]DGRXWLOL]DQGRRPpWRGRGRVMXURVHIHWLYRV$VGHVSHVDVFRPMXURVJDQKRVHSHUGDV
FDPELDLVVmRUHFRQKHFLGRVQRUHVXOWDGR4XDOTXHUJDQKRRXSHUGDQRGHVUHFRQKHFLPHQWRWDPEpP
pUHFRQKHFLGRQRUHVXOWDGR
2V LQVWUXPHQWRV ILQDQFHLURV PDQWLGRV SHOD &RPSDQKLD HP  GH GH]HPEUR GH  VmR
DSUHVHQWDGRVQRTXDGURDVHJXLU
&RQWURODGRUD

&RQVROLGDGR

YDORUHVHP5PLO 

YDORUHVHP5PLO 









,QVWUXPHQWRVILQDQFHLURV

&ODVVLILFDomR





$SOLFDo}HVILQDQFHLUDV

&XVWRDPRUWL]DGR













&RQWDVDUHFHEHUHRXWURVUHFHEtYHLV

&XVWRDPRUWL]DGR























7RWDOGHDWLYRVILQDQFHLURV

































,QVWUXPHQWRVILQDQFHLURV

&ODVVLILFDomR





(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV

&XVWRDPRUWL]DGR



$UUHQGDPHQWRV

&XVWRDPRUWL]DGR



)RUQHFHGRUHVHRXWUDVFRQWDVDSDJDU

&XVWRDPRUWL]DGR



&RQWUDSUHVWDomR&RQWLJHQWH

9DORUMXVWRSRUPHLRGRUHVXOWDGR





















&RQWURODGRUD







































































&RQWURODGRUD


2EULJDomRFRPDTXLVLomRGHFRQWURODGD &XVWRDPRUWL]DGR


 






















7RWDOGHSDVVLYRVILQDQFHLURV















Desreconhecimento
$WLYRVILQDQFHLURV
$&RPSDQKLDGHVUHFRQKHFHXPDWLYRILQDQFHLURTXDQGRRVGLUHLWRVFRQWUDWXDLVDRVIOX[RVGHFDL[D
GRDWLYRH[SLUDPRXTXDQGRD&RPSDQKLDWUDQVIHUHRVGLUHLWRVFRQWUDWXDLVGHUHFHELPHQWRDRVIOX[RV
GHFDL[DFRQWUDWXDLVVREUHXPDWLYRILQDQFHLURHPXPDWUDQVDomRQDTXDOVXEVWDQFLDOPHQWHWRGRVRV
ULVFRVHEHQHItFLRVGDWLWXODULGDGHGRDWLYRILQDQFHLURVmRWUDQVIHULGRVRXQDTXDOD&RPSDQKLDQHP
WUDQVIHUH QHP PDQWpP VXEVWDQFLDOPHQWH WRGRV RV ULVFRV H EHQHItFLRV GD WLWXODULGDGH GR DWLYR
ILQDQFHLURHWDPEpPQmRUHWpPRFRQWUROHVREUHRDWLYRILQDQFHLUR
3DVVLYRVILQDQFHLURV
$ &RPSDQKLD GHVUHFRQKHFH XP SDVVLYR ILQDQFHLUR TXDQGR VXD REULJDomR FRQWUDWXDO p UHWLUDGD
FDQFHODGDRXH[SLUD
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1R GHVUHFRQKHFLPHQWR GH XP SDVVLYR ILQDQFHLUR D GLIHUHQoD HQWUH R YDORU FRQWiELO H[WLQWR H D
FRQWUDSUHVWDomR SDJD LQFOXLQGR DWLYRV WUDQVIHULGRV TXH QmR WUDQVLWDP SHOR FDL[D RX SDVVLYRV
DVVXPLGRV pUHFRQKHFLGDQRUHVXOWDGR
&RPSHQVDomR
2V DWLYRV RX SDVVLYRV ILQDQFHLURV VmR FRPSHQVDGRV H R YDORU OtTXLGR DSUHVHQWDGR QR EDODQoR
SDWULPRQLDOTXDQGRHVRPHQWHTXDQGRR*UXSRWHQKDDWXDOPHQWHXPGLUHLWROHJDOPHQWHH[HFXWiYHO
GHFRPSHQVDURVYDORUHVHWHQKDDLQWHQomRGHOLTXLGiORVHPXPDEDVHOtTXLGDRXGHUHDOL]DURDWLYR
HOLTXLGDURSDVVLYRVLPXOWDQHDPHQWH
5HGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHO Impairment 
Ativos financeiros não derivativos
,QVWUXPHQWRVILQDQFHLURV
$ &RPSDQKLD UHFRQKHFH SURYLV}HV SDUD SHUGDV HVSHUDGDV GH FUpGLWR VREUH DWLYRV ILQDQFHLURV
PHQVXUDGRVDRFXVWRDPRUWL]DGR$&RPSDQKLDPHQVXUDDSURYLVmRSDUDSHUGDHPXPPRQWDQWH
LJXDOjSHUGDGHFUpGLWRHVSHUDGDSDUDDYLGDLQWHLUDGRLQVWUXPHQWR
$R GHWHUPLQDU VH R ULVFR GH FUpGLWR GH XP DWLYR ILQDQFHLUR DXPHQWRX VLJQLILFDWLYDPHQWH GHVGH R
UHFRQKHFLPHQWR LQLFLDO H DR HVWLPDU DV SHUGDV GH FUpGLWR HVSHUDGDV D &RPSDQKLD FRQVLGHUD
LQIRUPDo}HVUD]RiYHLVHSDVVtYHLVGHVXSRUWHTXHVmRUHOHYDQWHVHGLVSRQtYHLVVHPFXVWRRXHVIRUoR
H[FHVVLYR,VVRLQFOXLLQIRUPDo}HVHDQiOLVHVTXDQWLWDWLYDVHTXDOLWDWLYDVFRPEDVHQDH[SHULrQFLD
KLVWyULFDGD&RPSDQKLDQDDYDOLDomRGHFUpGLWRHFRQVLGHUDQGRLQIRUPDo}HVSURVSHFWLYDV forwardlooking GHFRUUHQWHVGHIDWRUHVPDFURHFRQ{PLFRVFRPRSRUH[HPSORIDWRUHVTXHDIHWDPRSRGHU
GHFRPSUDHRVKiELWRVGHJDVWRGRFRQVXPLGRU
2*UXSRSUHVXPHTXHRULVFRGHFUpGLWRGHXPDWLYRILQDQFHLURDXPHQWRXVLJQLILFDWLYDPHQWHVHHVWH
HVWLYHUFRPPDLVGHGLDVGHDWUDVR
2*UXSRFRQVLGHUDXPDWLYRILQDQFHLURFRPRLQDGLPSOHQWHTXDQGRpSRXFRSURYiYHOTXHRGHYHGRU
SDJXH LQWHJUDOPHQWH VXDV REULJDo}HV GH FUpGLWR j &RPSDQKLD VHP UHFRUUHU D Do}HV FRPR D
UHDOL]DomRGDJDUDQWLD VHKRXYHUDOJXPD 
2SHUtRGRPi[LPRFRQVLGHUDGRQDHVWLPDWLYDGHSHUGDGHFUpGLWRHVSHUDGDpRSHUtRGRFRQWUDWXDO
Pi[LPRGXUDQWHRTXDOD&RPSDQKLDHVWiH[SRVWRDRULVFRGHFUpGLWR
0HQVXUDomRGDVSHUGDVGHFUpGLWRHVSHUDGDV
$VSHUGDVGHFUpGLWRHVSHUDGDVVmRHVWLPDWLYDVSRQGHUDGDVSHODSUREDELOLGDGHGHSHUGDVGHFUpGLWR
$VSHUGDVGHFUpGLWRVmRPHQVXUDGDVDYDORUSUHVHQWHFRPEDVHHPWRGDVDVLQVXILFLrQFLDVGHFDL[D
RXVHMDDGLIHUHQoDHQWUHRVIOX[RVGHFDL[DGHYLGRVj&RPSDQKLDGHDFRUGRFRPRFRQWUDWRHRV
IOX[RVGHFDL[DTXHD&RPSDQKLDHVSHUDUHFHEHU 
$WLYRVILQDQFHLURVFRPSUREOHPDVGHUHFXSHUDomR
(PFDGDGDWDGHEDODQoRD&RPSDQKLDDYDOLDVHRVDWLYRVILQDQFHLURVFRQWDELOL]DGRVSHORFXVWR
DPRUWL]DGR HVWmR FRP SUREOHPDV GH UHFXSHUDomR 8P DWLYR ILQDQFHLUR SRVVXL ³SUREOHPDV GH
UHFXSHUDomR´ TXDQGR RFRUUHP XP RX PDLV HYHQWRV FRP LPSDFWR SUHMXGLFLDO QRV IOX[RV GH FDL[D
IXWXURVHVWLPDGRVGRDWLYRILQDQFHLUR
(YLGrQFLDREMHWLYDGHTXHDWLYRVILQDQFHLURVWLYHUDPSUREOHPDVGHUHFXSHUDomRLQFOXLRVVHJXLQWHV
GDGRVREVHUYiYHLV

826

PÁGINA: 206 de 344

Formulário de Referência - 2020 - TRIPLE PLAY BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A.

Versão : 1

10.5 - Políticas Contábeis Críticas

•

'LILFXOGDGHVILQDQFHLUDVVLJQLILFDWLYDVGRHPLVVRU

•

4XHEUDGHFOiXVXODVFRQWUDWXDLVWDLVFRPRLQDGLPSOrQFLDRX

•

5HHVWUXWXUDomRGHXPYDORUGHYLGRj&RPSDQKLDHPFRQGLo}HVTXHQmRVHULDPDFHLWDVHP
FRQGLo}HVQRUPDLV

−

$SUHVHQWDomRGDSURYLVmRSDUDSHUGDVGHFUpGLWRHVSHUDGDVQREDODQoRSDWULPRQLDO

$SURYLVmRSDUDSHUGDVSDUDDWLYRVILQDQFHLURVPHQVXUDGRVSHORFXVWRDPRUWL]DGRpGHGX]LGDGR
YDORUFRQWiELOEUXWRGRVDWLYRV
−

%DL[D

2YDORUFRQWiELOEUXWRGHXPDWLYRILQDQFHLURpEDL[DGRTXDQGRD&RPSDQKLDQmRWHPH[SHFWDWLYD
UD]RiYHO GH UHFXSHUDU R DWLYR ILQDQFHLUR HP VXD WRWDOLGDGH RX HP SDUWH 1R HQWDQWR RV DWLYRV
ILQDQFHLURV EDL[DGRV SRGHP DLQGD HVWDU VXMHLWRV j H[HFXomR GH FUpGLWR SDUD R FXPSULPHQWR GRV
SURFHGLPHQWRVGD&RPSDQKLDSDUDDUHFXSHUDomRGRVYDORUHVGHYLGRV
Ativos não-financeiros
(PFDGDGDWDGHUHODWRRVYDORUHVFRQWiEHLVGRVDWLYRVQmRILQDQFHLURVGD&RPSDQKLDH[FHWRRV
LPSRVWRV GLIHULGRV VmR DQDOLVDGRV TXDQWR DR GHVHPSHQKR GDV XQLGDGHV JHUDGRUDV GH FDL[D
GHILQLGDVDILPGHLGHQWLILFDUXPDSRVVtYHOSHUGDQRYDORUUHFXSHUiYHOGRiJLRHGHRXWURVDWLYRV
$GHWHUPLQDomRGRYDORUUHFXSHUiYHOGDXQLGDGHJHUDGRUDGHFDL[DjTXDORiJLRpDWULEXtGRWDPEpP
LQFOXLRXVRGHSUHPLVVDVHHVWLPDWLYDVHUHTXHUXPJUDXVLJQLILFDWLYRGHMXOJDPHQWRHFULWpULR6H
KRXYHU LQGLFDomR GH XPD SRVVtYHO GHVYDORUL]DomR QHVVDV XQLGDGHV JHUDGRUDV GH FDL[D R YDORU
UHFXSHUiYHOGRDWLYRpHVWLPDGR1RFDVRGHiJLRRYDORUUHFXSHUiYHOpWHVWDGRDQXDOPHQWH
3DUDWHVWHVGHUHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHORVDWLYRVVmRDJUXSDGRVHP8QLGDGHV*HUDGRUDVGH
&DL[D ³8*&V´ RXVHMDRPHQRUJUXSRSRVVtYHOGHDWLYRVTXHJHUDHQWUDGDVGHFDL[DSRUPHLRGH
VHX XVR FRQWtQXR TXH VmR DPSODPHQWH LQGHSHQGHQWHV GDV HQWUDGDV FDL[D GH RXWURV DWLYRV RX
8*&V 2 iJLR GDV FRPELQDo}HV GH QHJyFLRV p DORFDGR jV 8*&V RX JUXSRV GH 8*&V TXH VH
EHQHILFLDPGDVVLQHUJLDVGDFRPELQDomR
2YDORUUHFXSHUiYHORX8*&GHXPDWLYRpRYDORUPDLVDOWRHPXVRHRYDORUMXVWRPHQRVRVFXVWRV
GHYHQGD2YDORUHPXVRpEDVHDGRQRVIOX[RVGHFDL[DIXWXURVHVWLPDGRVGHVFRQWDGRVDYDORU
SUHVHQWHXWLOL]DQGRXPDWD[DGHGHVFRQWRDQWHVGRVLPSRVWRVTXHUHIOHWHDVDYDOLDo}HVDWXDLVGR
PHUFDGR TXDQWR DR YDORU GR GLQKHLUR YH]HV H RV ULVFRV HVSHFtILFRV GRV DWLYRV RX 8*&DWXDLV GH
PHUFDGRGRYDORUGRGLQKHLURQRWHPSRHRVULVFRVHVSHFtILFRVGRDWLYRRXGD8*&
8PD SHUGD SRU UHGXomR DR YDORU UHFXSHUiYHO p UHFRQKHFLGD VH R YDORU FRQWiELO GR DWLYR RX 8*&
H[FHGHURVHXYDORUUHFXSHUiYHO
3HUGDV SRU UHGXomR DR YDORU UHFXSHUiYHO VmR UHFRQKHFLGDV QR UHVXOWDGR H[FHWR SDUD R iJLR SRU
UHQWDELOLGDGHIXWXUD3HUGDVSRUUHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHOVmRUHYHUWLGDVVRPHQWHQDH[WHQVmR
HPTXHRQRYRYDORUFRQWiELOGRDWLYRQmRH[FHGDRYDORUFRQWiELOTXHWHULDVLGRDSXUDGROtTXLGRGH
GHSUHFLDomRRXDPRUWL]DomRFDVRDSHUGDGHYDORUQmRWLYHVVHVLGRUHFRQKHFLGD

827

PÁGINA: 207 de 344

Formulário de Referência - 2020 - TRIPLE PLAY BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A.

Versão : 1

10.6 - Itens Relevantes Não Evidenciados Nas Demonstrações Financeiras

10.6 - Itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras
(a)
os ativos e passivos detidos pela Companhia, direta ou indiretamente, que não
aparecem no seu balanço patrimonial (off-balance sheet items)
(i)

arrendamentos mercantis operacionais, ativos e passivos

Os Diretores da Companhia esclarecem que não há arrendamentos mercantis operacionais,
ativos ou passivos, não evidenciados nos balanços patrimoniais da Companhia no período
corrente e no último exercício social.
(ii)
carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a entidade mantenha
riscos e responsabilidades, indicando respectivos passivos
Os Diretores da Companhia esclarecem que não há carteiras de recebíveis baixadas sobre
as quais a entidade mantenha riscos e responsabilidades não evidenciados nos balanços
patrimoniais da Companhia no período corrente e no último exercício social.
(iii)

contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços

Os Diretores da Companhia esclarecem que não há contratos de futura compra e venda de
produtos ou serviços não evidenciados nos balanços patrimoniais da Companhia no período
corrente e no último exercício social.
(iv)

contratos de construção não terminada

Os Diretores da Companhia esclarecem que não há construção não terminada não
evidenciada nos balanços patrimoniais da Companhia no período corrente e no último
exercício social.
(v)

contratos de recebimentos futuros de financiamentos

Os Diretores da Companhia esclarecem que não há contratos de recebimentos futuros de
financiamentos não evidenciados nos balanços patrimoniais da Companhia no período
corrente e no último exercício social.
(b)

outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras

Os Diretores informam que não há outros itens não evidenciados nas demonstrações
financeiras da Companhia relativas ao período corrente e ao último exercício social.
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10.7 - Itens não evidenciados nas demonstrações financeiras
(a)
como tais itens alteram ou poderão vir a alterar as receitas, as despesas, o
resultado operacional, as despesas financeiras ou outros itens das demonstrações
financeiras do emissor
Não aplicável, tendo em vista que não há itens não evidenciados nas demonstrações
financeiras da Companhia relativas ao último exercício social.
(b)

natureza e o propósito da operação

Não aplicável, tendo em vista que não há itens não evidenciados nas demonstrações
financeiras da Companhia relativas ao último exercício social.
(c)
natureza e o montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em
favor do emissor em decorrência da operação
Não aplicável, tendo em vista que não há itens não evidenciados nas demonstrações
financeiras da Companhia relativas ao último exercício social.
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3ODQRGHQHJyFLRV
D

LQYHVWLPHQWRV
L
GHVFULomR TXDQWLWDWLYD H TXDOLWDWLYD GRV LQYHVWLPHQWRV HP DQGDPHQWR H GRV
LQYHVWLPHQWRVSUHYLVWRV

2SODQRGHQHJyFLRVGD&RPSDQKLDWHPSRUHVFRSRDUHDOL]DomRGHLQYHVWLPHQWRVIRFDGRVHP L 
FUHVFLPHQWRGD UHGHQDViUHDVHP TXH D&RPSDQKLD Mi SRVVXL RSHUDo}HV LL  HQWUDGDHP QRYRV
PHUFDGRVDWUDYpVGHFRQVWUXomRGHUHGHHGHDTXLVLo}HVGHRXWUDVRSHUDo}HV LLL LQIUDHVWUXWXUDGH
IRUPDDPDQWHUSDGU}HVGHH[FHOrQFLDH LY GHVHQYROYLPHQWRGHQRYRVVHUYLoRV
1R SHUtRGR GH VHLV PHVHV ILQGR HP  GH MXQKR GH  D &RPSDQKLD IH] LQYHVWLPHQWRV QR
PRQWDQWHGH5PLOHPH[SDQVmRGHUHGH5PLOHPDTXLVLo}HVGHFRPSDQKLDVH5
PLOHPLQIUDHVWUXWXUD
$ &RPSDQKLD Mi LGHQWLILFRX GLYHUVDV SRWHQFLDLV DTXLVLo}HV HP IDVH GH DYDOLDomR H QHJRFLDomR
&RQWXGRD&RPSDQKLDQmRSRGHSUHYHURPRPHQWRHPTXHHVVDVDTXLVLo}HVVHUmRHIHWLYDGDVQHP
RYDORUH[DWRSDUDFDGDXPDGHODVWDPSRXFRRLPSDFWRGHWDLVDTXLVLo}HVSDUDRVVHXVUHVXOWDGRV
RSHUDFLRQDLV$ &RPSDQKLD Mi LGHQWLILFRX GLYHUVDV SRWHQFLDLV DTXLVLo}HV HP IDVH GH DYDOLDomR H
QHJRFLDomR &RQWXGR HPERUD D &RPSDQKLD HVWHMD HVWXGDQGR RSRUWXQLGDGHV GH LQYHVWLPHQWR H
HVWHMD FRQVWDQWHPHQWH DWHQWD jV RSRUWXQLGDGHV GLVSRQtYHLV QR PHUFDGR QmR Ki LQYHVWLPHQWRV
FRQFUHWRV TXH HVWHMDP HP IDVH GH LPSOHPHQWDomR RX RUoDGDV QR SODQR GH QHJyFLRV QmR VHQGR
SRVVtYHOGHVFUHYHURYDORUH[DWRSDUDFDGDXPDGHODVRXLPSDFWRGHWDLVDTXLVLo}HVSDUDRVVHXV
UHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLV
LL 

IRQWHVGHILQDQFLDPHQWRGRVLQYHVWLPHQWRV

2VLQYHVWLPHQWRVGD&RPSDQKLDVmRILQDQFLDGRVSULQFLSDOPHQWHSRU L JHUDomRSUySULDGHFDL[D LL 
RSHUDo}HVGHPHUFDGRGHFDSLWDLVHHPSUpVWLPRVGHEDQFRVGHIRPHQWRHFRPHUFLDLVFRPRVTXDLV
D &RPSDQKLD PDQWpP UHODFLRQDPHQWR LLL  ILQDQFLDPHQWR GRV SUySULRV YHQGHGRUHV QR FDVR GH
DTXLVLo}HV GH RXWUDV HPSUHVDV RX RSHUDo}HV H LY  VDOGR GH 5 PLOK}HV GH ILQDQFLDPHQWR
FRQWUDWDGRPDVQmRXWLOL]DGRQRFRQWH[WRGRFRQWUDWRGR,'%
LLL 

GHVLQYHVWLPHQWRVUHOHYDQWHVHPDQGDPHQWRHGHVLQYHVWLPHQWRVSUHYLVWRV

1mR DSOLFiYHO WHQGR HP YLVWD TXH D &RPSDQKLD QmR SRVVXL GHVLQYHVWLPHQWRV UHOHYDQWHV HP
DQGDPHQWRRXSUHYLVWRV
E
GHVGH TXH Mi GLYXOJDGD LQGLFDU D DTXLVLomR GH SODQWDV HTXLSDPHQWRV SDWHQWHV RX
RXWURVDWLYRVTXHGHYDPLQIOXHQFLDUPDWHULDOPHQWHDFDSDFLGDGHSURGXWLYDGD&RPSDQKLD
$TXLVLomRGHSURYHGRUQRHVWDGRR5LR*UDQGHGR1RUWH
$&RPSDQKLDHVWXGDDWXDOPHQWHXPDSRWHQFLDODTXLVLomRGDWRWDOLGDGHGDVFRWDVGHHPLVVmRGH
SURYHGRU GH EDQGD ODUJD ORFDOL]DGR QR HVWDGR GR 5LR *UDQGH GR 1RUWH TXH FRQWD FRP
DSUR[LPDGDPHQWHDVVLQDQWHV
$TXLVLomRGHSURYHGRUQRHVWDGRGH6mR3DXOR
$&RPSDQKLDHVWXGDDWXDOPHQWHXPDSRWHQFLDODTXLVLomRGDWRWDOLGDGHGDVFRWDVGHHPLVVmRGH
SURYHGRUORFDOL]DGRQRHVWDGRGH6mR3DXORTXHFRQWDFRPDSUR[LPDGDPHQWHDVVLQDQWHV

$OpP GDV RSHUDo}HV GH DTXLVLomR Mi GLYXOJDGDV QHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD D
&RPSDQKLD QmR SRVVXL RXWUDV DTXLVLo}HV GH SODQWDV HTXLSDPHQWRV SDWHQWHV RX RXWURV
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DWLYRVTXHGHYDPLQIOXHQFLDUPDWHULDOPHQWHDVXDFDSDFLGDGHRSHUDFLRQDO3DUDPDLRUHV
LQIRUPDo}HVYHULWHQVHGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
F

QRYRVSURGXWRVHVHUYLoRV

1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHD&RPSDQKLDQmRSRVVXLQRYRVSURGXWRVHVHUYLoRV
L

GHVFULomRGDVSHVTXLVDVHPDQGDPHQWRMiGLYXOJDGDV

1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHD&RPSDQKLDQmRSRVVXLQRYRVSURGXWRVHVHUYLoRV
LL 
PRQWDQWHVWRWDLVJDVWRVHPSHVTXLVDVSDUDGHVHQYROYLPHQWRGHQRYRV
SURGXWRVRXVHUYLoRV
1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHD&RPSDQKLDQmRSRVVXLQRYRVSURGXWRVHVHUYLoRV
LLL 

SURMHWRVHPGHVHQYROYLPHQWRMiGLYXOJDGRV

1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHD&RPSDQKLDQmRSRVVXLQRYRVSURGXWRVHVHUYLoRV
LY 
PRQWDQWHV WRWDLV JDVWRV QR GHVHQYROYLPHQWR GH QRYRV SURGXWRV RX
VHUYLoRV
1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHD&RPSDQKLDQmRSRVVXLQRYRVSURGXWRVHVHUYLoRV
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10.9 - Outros fatores com influência relevante
Não há outras informações que a Companhia julgue relevantes em relação a este item 10.
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11.1 - Projeções divulgadas e premissas
Nos termos do artigo 20 da Instrução CVM 480, a divulgação de projeções e estimativas é
facultativa, desde que a companhia não tenha divulgado projeções ou estimativas. Desta
forma, a Companhia optou por também não divulgar neste Formulário de Referência
projeções de qualquer natureza (inclusive operacionais ou financeiras) relacionadas a ela
ou às suas atividades e às de suas controladas.
(a)

objeto da projeção

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não divulga projeções.
(b)

período projetado e o prazo de validade da projeção

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não divulga projeções.
(c)
premissas da projeção, com a indicação de quais podem ser influenciadas pela
administração do emissor e quais escapam ao seu controle
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não divulga projeções.
(d)

valores dos indicadores que são objeto da previsão

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não divulga projeções.
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11.2 - Acompanhamento e alterações das projeções divulgadas
(a)
informar quais estão sendo substituídas por novas projeções incluídas neste
Formulário de Referência e quais delas estão sendo repetidas neste Formulário de Referência
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não divulga projeções.
(b)
quanto às projeções relativas a períodos já transcorridos, comparar os dados
projetados com o efetivo desempenho dos indicadores, indicando com clareza as razões que
levaram a desvios nas projeções
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não divulga projeções.
(c)
quanto às projeções relativas a períodos ainda em curso, informar se as projeções
permanecem válidas na data de entrega deste Formulário de Referência e, quando for o caso,
explicar por que elas foram abandonadas ou substituídas
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não divulga projeções.
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'HVFULomRGDHVWUXWXUDDGPLQLVWUDWLYD
D
DWULEXLo}HVGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRHGRVyUJmRVHFRPLWrVSHUPDQHQWHVTXHD
HOHVHUHSRUWDP
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
'HDFRUGRFRPRHVWDWXWRVRFLDOGD&RPSDQKLDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRVHUiFRPSRVWRSRUQR
PtQLPRPHPEURVHQRPi[LPRPHPEURVWRGRVHOHLWRVHGHVWLWXtYHLVSHOD$VVHPEOHLD*HUDOSDUD
XPPDQGDWRXQLILFDGRGHDQRVVHQGRSHUPLWLGDDUHHOHLomR1RVWHUPRVGR5HJXODPHQWRGR1RYR
0HUFDGR QRPtQLPR GRVPHPEURV GR&RQVHOKR GH$GPLQLVWUDomR GHYHUmR VHUFRQVHOKHLURV
LQGHSHQGHQWHV
$OpPGHRXWUDVPDWpULDVSUHYLVWDVHPOHLHQRHVWDWXWRVRFLDOGD&RPSDQKLDFRPSHWHDR&RQVHOKR
GH$GPLQLVWUDomR
•

HOHJHUHGHVWLWXLURVPHPEURVGD'LUHWRULDHIL[DUOKHVDVDWULEXLo}HV

•

ILVFDOL]DUVXSHUYLVLRQDUDFRQVHOKDUHDSRLDUD'LUHWRULDQRFXPSULPHQWRGRREMHWRVRFLDOGD
&RPSDQKLD

•

FRQYRFDUD$VVHPEOHLD*HUDOTXDQGRMXOJDUFRQYHQLHQWHRXQRVFDVRVSUHYLVWRVHPOHLRX
QRHVWDWXWRVRFLDO

•

PDQLIHVWDUVHVREUHRUHODWyULRGDDGPLQLVWUDomRHDVFRQWDVGD'LUHWRULD

•

HVWDEHOHFHUDRULHQWDomRJHUDOHRGLUHFLRQDPHQWRHVWUDWpJLFRGRVQHJyFLRVGD&RPSDQKLD
HGHVXDVFRQWURODGDVDSURYDQGRGLUHWUL]HVSROtWLFDVHPSUHVDULDLVHREMHWLYRVEiVLFRV

•

QRPHDU H GHVWLWXLU R DXGLWRU LQGHSHQGHQWH GD &RPSDQKLD HRX GH VRFLHGDGHV FRQWURODGDV
SHOD&RPSDQKLD

•

GHFODUDU GLYLGHQGRV LQWHUPHGLiULRV RX LQWHUFDODUHV FRQIRUPH SUHYLVWR QR DUWLJR  GR QR
HVWDWXWRVRFLDOREVHUYDGRRGLVSRVWRHPOHL

•

•

•

•

•

DHPLVVmRGHDo}HVGD&RPSDQKLDQRVOLPLWHVDXWRUL]DGRVQRDUWLJRGRHVWDWXWRVRFLDO
IL[DQGR DV FRQGLo}HV GH HPLVVmR LQFOXLQGR R SUHoR H SUD]R GH LQWHJUDOL]DomR SRGHQGR
DLQGDH[FOXLU RXUHGX]LURSUD]RSDUD RGLUHLWRGHSUHIHUrQFLDQDVHPLVV}HVGHDo}HVE{QXV
GHVXEVFULomRHGHErQWXUHVFRQYHUVtYHLVFXMDFRORFDomRVHMDIHLWDPHGLDQWHYHQGDHPEROVD
RX SRU VXEVFULomR S~EOLFD RX HP RIHUWD S~EOLFD GH DTXLVLomR GH FRQWUROH QRV WHUPRV GD
OHJLVODomRYLJHQWH
DHPLVVmRS~EOLFDRXSULYDGDGHGHErQWXUHVQmRFRQYHUVtYHLVQRWDVSURPLVVyULDVHRXWURV
WtWXORVHYDORUHVPRELOLiULRVQmRFRQYHUVtYHLVHPDo}HV
RXWRUJDURSomRGHFRPSUDGHDo}HVDVHXVDGPLQLVWUDGRUHVHPSUHJDGRVHSUHVWDGRUHVGH
VHUYLoRVDVVLPFRPRRVDGPLQLVWUDGRUHVHPSUHJDGRVHSUHVWDGRUHVGHVHUYLoRVGHVXDV
FRQWURODGDVHFROLJDGDVVHPGLUHLWRGHSUHIHUrQFLDSDUDRVDWXDLVDFLRQLVWDVQRVWHUPRVGRV
SODQRVDSURYDGRVHP$VVHPEOHLD*HUDO
DXWRUL]DUDDTXLVLo}HVGHDo}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDSDUDSHUPDQrQFLDHPWHVRXUDULD
RX FDQFHODPHQWR RX SRVWHULRU DOLHQDomR H[FHWR QRV FDVRV H[SUHVVDPHQWH SUHYLVWRV QD
UHJXODPHQWDomRYLJHQWH
PDQLIHVWDUVHSUHYLDPHQWHVREUHRYRWRDVHUSURIHULGRQRkPELWRGDVVRFLHGDGHVFRQWURODGDV
HFROLJDGDVUHODWLYDPHQWHjVRSHUDo}HVGH D LQFRUSRUDomRFLVmRIXVmRHWUDQVIRUPDomR

835

PÁGINA: 215 de 344

Formulário de Referência - 2020 - TRIPLE PLAY BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A.

Versão : 1

12.1 - Descrição da Estrutura Administrativa

E DTXLVLomRDOLHQDomRHRQHUDomRGHEHQVLPyYHLVH F DOWHUDomRGHVHXVFRQWUDWRVVRFLDLV
HUHJLPHQWRVLQWHUQRV
•
•

LQGLFDURVDGPLQLVWUDGRUHVGDVVRFLHGDGHVFRQWURODGDVSHOD&RPSDQKLD
PDQLIHVWDUVHIDYRUiYHORXFRQWUDULDPHQWHDUHVSHLWRGHTXDOTXHURIHUWDS~EOLFDGHDTXLVLomR
GHDo}HV ³23$´ TXHWHQKDSRUREMHWRDVDo}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDSRUPHLRGH
SDUHFHUSUpYLRIXQGDPHQWDGRGLYXOJDGRHPDWp TXLQ]H GLDVGDSXEOLFDomRGRHGLWDOGD
23$HTXHGHYHUiDERUGDUQRPtQLPR L DFRQYHQLrQFLDHRSRUWXQLGDGHGD23$TXDQWRDR
LQWHUHVVHGRFRQMXQWRGRVDFLRQLVWDVHHPUHODomRDRSUHoRHDRVSRWHQFLDLVLPSDFWRVSDUD
DOLTXLGH]GRVYDORUHVPRELOLiULRVGHVXDWLWXODULGDGH LL RVSODQRVHVWUDWpJLFRVGLYXOJDGRV
SHORRIHUWDQWHHPUHODomRj&RPSDQKLDH LLL DVDOWHUQDWLYDVjDFHLWDomRGD23$GLVSRQtYHLV
QRPHUFDGR

•

DXWRUL]DU D SUiWLFD SRU VXDV FRQWURODGDV GH DWRV TXH QHFHVVLWHP GH DSURYDomR GD
&RPSDQKLDH[FHWRVHGHRXWUDIRUPDSUHYLVWRQRUHVSHFWLYRFRQWUDWRRXHVWDWXWRVRFLDO

•

TXDOTXHUPXGDQoDVXEVWDQFLDOQDHVWUDWpJLDGD&RPSDQKLD

•

DSDUWLFLSDomRGD&RPSDQKLDHPTXDOTXHUjoint ventureFRQVyUFLRVRFLHGDGHHPFRQWDGH
SDUWLFLSDomRRXHPSUHHQGLPHQWRVLPLODU

•

•

•

•

•

•

•

•

DSURYDURXDOWHUDURSODQRGHQHJyFLRVGD&RPSDQKLDFRPSUHHQGHQGRRRUoDPHQWRDQXDOH
RSODQHMDPHQWRFRPHUFLDOHRSHUDFLRQDODQXDOGD&RPSDQKLDHDOWHUDo}HVLPSRUWDQWHVDHOHV
UHODWLYDV
TXDOTXHUDFRUGRHPDomRMXGLFLDORXSURFHGLPHQWRDUELWUDOHQYROYHQGRYDORULJXDORXVXSHULRU
DRPRQWDQWHFRUUHVSRQGHQWHD5 XPPLOKmRGHUHDLV 
XPDYH]XOWUDSDVVDGRROLPLWHJOREDOSUHYLVWRQRRUoDPHQWRDQXDODDVVXQomRGHGtYLGDV
HRX D FHOHEUDomR GH FRQWUDWRV ILQDQFHLURV HQYROYHQGR YDORU LJXDO RX VXSHULRU D
5 FLQFRPLOK}HVGHUHDLV VHMDHPXPD~QLFDRSHUDomRRXHPXPDVpULHGH
RSHUDo}HVUHODFLRQDGDV
LQYHVWLPHQWRVGHFDSLWDOLQGLYLGXDLVQmRSUHYLVWRVQRRUoDPHQWRDQXDOFXMRYDORUVHMDLJXDO
RXVXSHULRUDRPRQWDQWHFRUUHVSRQGHQWHD5 FLQFRPLOK}HVGHUHDLV 
DFHOHEUDomRGHTXDOTXHUFRQWUDWRDFRUGRRXFRPSURPLVVR H[FHWRDVVXQomRGHGtYLGDVH
FRQWUDWRVILQDQFHLURV QmRSUHYLVWRQRRUoDPHQWRDQXDOHQmRUHODFLRQDGRjPDQXWHQomRGR
JLURQRUPDOGDVDWLYLGDGHVPHUFDQWLVGD&RPSDQKLDTXHUHSUHVHQWHREULJDomRHPYDORULJXDO
RXVXSHULRUD5 FLQFRPLOK}HVGHUHDLV HPXPD~QLFDRSHUDomRRXHPXPD
VpULHGHRSHUDo}HVUHODFLRQDGDV
D DTXLVLomR YHQGD RX DOLHQDomR GH DWLYRV QmRFLUFXODQWHV GD &RPSDQKLD QmR SUHYLVWD QR
RUoDPHQWR DQXDO H TXH HQYROYD YDORU LJXDO RX VXSHULRU DR PRQWDQWH FRUUHVSRQGHQWH D
5 GH]PLOK}HVGHUHDLV VHMDHPXPD~QLFDRSHUDomRRXHPXPDVpULHGH
RSHUDo}HVUHODFLRQDGDV
DUHQ~QFLDSHOD&RPSDQKLDDTXDOTXHUGLUHLWR LQFOXLQGRDFRUGRVFRPFOLHQWHV FXMRYDORU
VHMDLJXDORXVXSHULRUDRPRQWDQWHFRUUHVSRQGHQWHD5 XPPLOKmRGHUHDLV 
HPXPD~QLFDRSHUDomRRXHPXPDVpULHGHRSHUDo}HVUHODFLRQDGDV
D FRQFHVVmR GH WRGDV H TXDLVTXHU JDUDQWLDV LQFOXVLYH JDUDQWLDV UHDLV H ILGHMXVVyULDV HP
IDYRUGHWHUFHLURV
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•

D SUiWLFD GH TXDOTXHU GRV DWRV PHQFLRQDGRV DFLPD SHODV VRFLHGDGHV FRQWURODGDV SHOD
&RPSDQKLDH

•

RFXPSULPHQWRGDVGHPDLVDWULEXLo}HVTXHOKHVmRIL[DGDVHPOHLHQRHVWDWXWRVRFLDO

(P FRQVRQkQFLD FRP R LWHP  LL  GR 5HJLPHQWR LQWHUQR GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR D
&RPSDQKLDHVFODUHFHTXHRSURFHVVRGHDYDOLDomRGRVPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGH
VHXVFRPLWrVGHDVVHVVRUDPHQWRHGD'LUHWRULDRFRUUHDRILQDOGHFDGDPDQGDWR2VSURFHGLPHQWRV
DGRWDGRVSHOD&RPSDQKLDSDUDJDUDQWLUDHILFLrQFLDGDDYDOLDomRHQJOREDPXPDGLOLJrQFLDGHWDOKDGD
VREUHRVPHPEURVGHIRUPDDFRQILUPDUTXHFXPSUHPFRPDOHJLVODomRDSOLFiYHOSDUDH[HUFHUHP
VHXVUHVSHFWLYRVFDUJRV
Comitê de Auditoria
2&RPLWrGH$XGLWRULDyUJmRQmRHVWDWXWiULRGHDVVHVVRUDPHQWRYLQFXODGRGLUHWDPHQWHDR&RQVHOKR
GH $GPLQLVWUDomR FRP DXWRQRPLD RSHUDFLRQDO VHUi FRPSRVWR SRU QR PtQLPR  WUrV  PHPEURV
VHQGRTXH XP GHOHVVHUiFRQVHOKHLURLQGHSHQGHQWHH XP GHYHUiWHUUHFRQKHFLGDH[SHULrQFLD
HPDVVXQWRVGHFRQWDELOLGDGHVRFLHWiULD2VPHPEURVGR&RPLWrGH$XGLWRULDVHUmRHOHLWRVSDUDXP
PDQGDWRGH GRLV DQRVSHUPLWLGDHUHHOHLomR
2 &RPLWr GH $XGLWRULD GHYHUi LQIRUPDU VXDV DWLYLGDGHV WULPHVWUDOPHQWH DR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRHSRGHUiVHUHXQLUH[WUDRUGLQDULDPHQWHTXDQWDVYH]HVMXOJDUQHFHVViULRSDUDJDUDQWLU
DERDJRYHUQDQoDFRUSRUDWLYD
&RPSHWHDR&RPLWrGH$XGLWRULD
•

•

•

•
•

•

RSLQDU VREUH D FRQWUDWDomR H GHVWLWXLomR GR DXGLWRU LQGHSHQGHQWH SDUD D HODERUDomR GH
DXGLWRULDH[WHUQDLQGHSHQGHQWHRXSDUDTXDOTXHURXWURVHUYLoR
VXSHUYLVLRQDU DV DWLYLGDGHV D  GRV DXGLWRUHV LQGHSHQGHQWHV D ILP GH DYDOLDU ,  D VXD
LQGHSHQGrQFLD ,,  D TXDOLGDGH GRV VHUYLoRV SUHVWDGRV H ,,,  D DGHTXDomR GRV VHUYLoRV
SUHVWDGRVjVQHFHVVLGDGHVGD&RPSDQKLD E GDiUHDGHFRQWUROHVLQWHUQRVGD&RPSDQKLD
F  GD iUHD GH DXGLWRULD LQWHUQD GD &RPSDQKLD H G  GD iUHD GH HODERUDomR GDV
GHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGD&RPSDQKLD
PRQLWRUDUHDYDOLDUDTXDOLGDGHHLQWHJULGDGH D GRVPHFDQLVPRVGHFRQWUROHVLQWHUQRV E 
GDVLQIRUPDo}HVWULPHVWUDLVGHPRQVWUDo}HVLQWHUPHGLiULDVHGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGD
&RPSDQKLD H F  GDV LQIRUPDo}HV H PHGLo}HV GLYXOJDGDV FRP EDVH HP GDGRV FRQWiEHLV
DMXVWDGRVHHPGDGRVQmRFRQWiEHLVTXHDFUHVFHQWHPHOHPHQWRVQmRSUHYLVWRVQDHVWUXWXUD
GRVUHODWyULRVXVXDLVGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
DYDOLDUHPRQLWRUDUDVH[SRVLo}HVGHULVFRGD&RPSDQKLD
DYDOLDU H PRQLWRUDU MXQWDPHQWH FRP D DGPLQLVWUDomR H D iUHD GH DXGLWRULD LQWHUQD D
DGHTXDomRGDVWUDQVDo}HVFRPDVSDUWHVUHODFLRQDGDVUHDOL]DGDVSHOD&RPSDQKLDHVXDV
UHVSHFWLYDV HYLGHQFLDo}HV FRQIRUPH SUHYLVWR QD 3ROtWLFD GH 7UDQVDo}HV FRP 3DUWHV
5HODFLRQDGDVGD&RPSDQKLD
HPLWLUSDUHFHUHVHUHFRPHQGDo}HVDUHVSHLWRGDFRQIRUPLGDGHGDVWUDQVDo}HVFRPSDUWHV
UHODFLRQDGDVVXEPHWLGDVjGHOLEHUDomRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRQRVWHUPRVGD3ROtWLFD
GH7UDQVDo}HVFRP3DUWHV5HODFLRQDGDVGD&RPSDQKLDH
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•

•

DYDOLDUPRQLWRUDUHUHFRPHQGDUjDGPLQLVWUDomRDFRUUHomRRXDSULPRUDPHQWRGDVSROtWLFDV
LQWHUQDV GD FRPSDQKLD LQFOXLQGR D 3ROtWLFD GH 7UDQVDo}HV FRP 3DUWHV 5HODFLRQDGDV GD
&RPSDQKLD
HODERUDUUHODWyULRDQXDOUHVXPLGRHVWHDVHUDSUHVHQWDGRMXQWDPHQWHFRPDVGHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDV FRQWHQGR D GHVFULomR GH D  VXDV DWLYLGDGHV RV UHVXOWDGRV H FRQFOXV}HV
DOFDQoDGRV H DV UHFRPHQGDo}HV IHLWDV H E TXDLVTXHU VLWXDo}HV QDV TXDLV H[LVWD
GLYHUJrQFLDVLJQLILFDWLYDHQWUHDDGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDRVDXGLWRUHVLQGHSHQGHQWHVH
R&RPLWrGH$XGLWRULDHPUHODomRjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGD&RPSDQKLD
L

UHJLPHQWRLQWHUQRSUySULR

2&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRpUHJLGRSRUUHJLPHQWRLQWHUQRSUySULRRTXDOIRLDSURYDGRHPUHXQLmR
GR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRUHDOL]DGDHPGHDJRVWRGHHHVWDEHOHFHDVUHJUDVJHUDLV
UHODWLYDVDRVHXIXQFLRQDPHQWRHVWUXWXUDRUJDQL]DomRDWULEXLo}HVHUHVSRQVDELOLGDGHV
2 &RPLWrGH$XGLWRULD pUHJLGR SRUUHJLPHQWR LQWHUQR SUySULR RTXDO IRL DSURYDGR HP UHXQLmR GR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRUHDOL]DGDHPGHDJRVWRGH
2V UHJLPHQWRV LQWHUQRV GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR H GR &RPLWr GH $XGLWRULD SRGHP VHU
DFHVVDGRV QRV VHJXLQWHV HQGHUHoRV L  VHGH GD &RPSDQKLD H LL  LQWHUQHW VLWH GD &RPSDQKLD
ULFRQH[DRILEUDFRPEU 
LL 

FRPLWrGHDXGLWRULDHVWDWXWiULR

1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHD&RPSDQKLDQmRSRVVXLFRPLWrGHDXGLWRULDHVWDWXWiULR
LLL 
DYDOLDomR GR WUDEDOKR GD DXGLWRULD LQGHSHQGHQWH SHOR FRQVHOKR GH
DGPLQLVWUDomR
2 &RPLWr GH $XGLWRULD p R yUJmR UHVSRQViYHO SHOD VXSHUYLVmR GDV DWLYLGDGHV GRV DXGLWRUHV
LQGHSHQGHQWHVDILPGHDYDOLDU , DVXDLQGHSHQGrQFLD ,, DTXDOLGDGHGRVVHUYLoRVSUHVWDGRVH
,,, DDGHTXDomRGRVVHUYLoRVSUHVWDGRVjVQHFHVVLGDGHVGD&RPSDQKLD
E

HPUHODomRDRVPHPEURVGDGLUHWRULDVXDVDWULEXLo}HVHSRGHUHVLQGLYLGXDLV

$'LUHWRULDGD&RPSDQKLDVHUiFRPSRVWDSRUQRPtQLPRHQRPi[LPRPHPEURVDFLRQLVWDVRX
QmR UHVLGHQWHV QR SDtV WRGRV HOHLWRV SHOR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR H SRU HOH GHVWLWXtYHLV D
TXDOTXHUWHPSRVHQGRXP'LUHWRU3UHVLGHQWHXP'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVXP'LUHWRU
)LQDQFHLURHRVGHPDLV'LUHWRUHVVHPGHVLJQDomRHVSHFtILFDHOHLWRVSDUDXPPDQGDWRXQLILFDGRGH
 GRLV DQRVVHQGRSHUPLWLGDDUHHOHLomR$'LUHWRULDGD&RPSDQKLDQmRSRVVXLUHJLPHQWRLQWHUQR
SUySULR
&RPR UHJUD JHUDO H UHVVDOYDGDV GHWHUPLQDGDV H[FHo}HV GHVFULWDV HP VHX HVWDWXWR VRFLDO D
&RPSDQKLD VH REULJD YDOLGDPHQWHVHPSUH TXH UHSUHVHQWDGD L  SRU TXDLVTXHU  GRLV  'LUHWRUHV
VHPSUHDJLQGRHPFRQMXQWRRX LL SRU XP 'LUHWRUDJLQGRHPFRQMXQWRFRP XP SURFXUDGRU
FRP SRGHUHV HVSHFtILFRV RX LLL  SRU  GRLV  SURFXUDGRUHV FRP SRGHUHV HVSHFtILFRV DJLQGR HP
FRQMXQWRGHQWURGRVOLPLWHVH[SUHVVRVQRVUHVSHFWLYRVPDQGDWRVREVHUYDGRRGLVSRVWRQRHVWDWXWR
VRFLDOGD&RPSDQKLD
&RPSHWH DR 'LUHWRU 3UHVLGHQWH L  D GLUHomR JHUDO GRV QHJyFLRV GD &RPSDQKLD D FRQYRFDomR H
SUHVLGrQFLD GDV UHXQL}HV GD 'LUHWRULD H D FRRUGHQDomR GRV WUDEDOKRV GRV GHPDLV GLUHWRUHV H GR
SURFHVVRGHWRPDGDGHGHFLVmR LL DUHSUHVHQWDomRDWLYDHSDVVLYDGD&RPSDQKLDHPWRGDVDV
VXDVUHODo}HVFRPWHUFHLURVHPMXt]RRXIRUDGHOHSRGHQGRQRPHDUSURFXUDGRUHVHSUHSRVWRVSDUD
TXH SUHVWHP GHSRLPHQWRV HP QRPH GD &RPSDQKLD SHUDQWH DV DXWRULGDGHV UHTXLVLWDQWHV
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UHVSRQVDELOL]DQGRVHSHORVUHVXOWDGRVHFRQ{PLFRILQDQFHLURVGD&RPSDQKLDHSHODSURWHomRGHVHX
QRPH LLL  D RUJDQL]DomR H VXSHUYLVmR GDV SROtWLFDV H GLUHWUL]HV GH UHFXUVRV KXPDQRV LY  D
VXSHUYLVmRGRFXPSULPHQWRGDVSROtWLFDVHQRUPDVHVWDEHOHFLGDVSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRH
GDVGHOLEHUDo}HVWRPDGDVHP$VVHPEOHLD*HUDOH Y ]HODUSHODREVHUYkQFLDGDOHLHGRHVWDWXWR
VRFLDO
&RPSHWH DR 'LUHWRU GH 5HODo}HV FRP ,QYHVWLGRUHV L  UHVSRQVDELOL]DUVH SHOD SUHVWDomR GH
LQIRUPDo}HVDRS~EOLFRLQYHVWLGRUj&90HjVEROVDVGHYDORUHVRXPHUFDGRVGHEDOFmRQDFLRQDLV
HLQWHUQDFLRQDLVEHPFRPRjVHQWLGDGHVGHUHJXODomRHILVFDOL]DomRFRUUHVSRQGHQWHVPDQWHQGR
DWXDOL]DGRVRVUHJLVWURVGD&RPSDQKLDQHVVDVLQVWLWXLo}HV LL UHSUHVHQWDUD&RPSDQKLDSHUDQWHD
&90 DV %ROVDV GH 9DORUHV H GHPDLV HQWLGDGHV GR PHUFDGR GH FDSLWDLV EHP FRPR SUHVWDU
LQIRUPDo}HVUHOHYDQWHVDRVLQYHVWLGRUHVDRPHUFDGRHPJHUDOj&90Hj%H LLL RXWUDVIXQo}HV
HVWDEHOHFLGDVHPOHLHQDUHJXODPHQWDomRYLJHQWH
&RPSHWH DR 'LUHWRU )LQDQFHLUR L  FRRUGHQDU D HODERUDomR GDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV GD
&RPSDQKLD LL JHULUDVDWLYLGDGHVGDiUHDILQDQFHLUDGD&RPSDQKLDLQFOXLQGRDGPLQLVWUDUJHULUH
FRQWURODUDViUHDVGHWHVRXUDULDILVFDOHWULEXWiULDFRQWURODGRULDDXGLWRULDFRQWDELOLGDGHWHFQRORJLD
GDLQIRUPDomRHGHSODQHMDPHQWRILQDQFHLURVHJXQGRDVRULHQWDo}HVGRHVWDWXWRVRFLDOGR&yGLJR
GH eWLFD H &RQGXWD GD &RPSDQKLD GDV QRUPDV OHJDLV YLJHQWHV H GDV SROtWLFDV H GLUHWUL]HV
FRQVLJQDGDV SHOD $VVHPEOHLD *HUDO LLL  DVVLQDU SURSRVWDV FRQYrQLRV DFRUGRV FRQWUDWRV FRP
EDQFRV H DILQV GRFXPHQWRV HP JHUDO SDUD DEHUWXUD PRYLPHQWDomR H HQFHUUDPHQWR GH FRQWDV
EDQFiULDVGD&RPSDQKLDEHPFRPRWRGRHTXDOTXHUGRFXPHQWRjDGPLQLVWUDomRGDVILQDQoDVGD
&RPSDQKLDHPFRQMXQWRFRPTXDOTXHURXWUR'LUHWRURXXP3URFXUDGRUFRPSRGHUHVHVSHFtILFRVH
LY DGPLQLVWUDURVUHFXUVRVILQDQFHLURVGD&RPSDQKLDRULHQWDQGRDDSOLFDomRGRVH[FHGHQWHVGH
FDL[D GHQWUR GDV SROtWLFDV H GLUHWUL]HV H[LVWHQWHV H FRQGX]LQGR RV SURFHVVRV GH FRQWUDWDomR GH
HPSUpVWLPR H GH ILQDQFLDPHQWR H RV VHUYLoRV FRUUHODWRV QHFHVViULRV j H[SDQVmR GD &RPSDQKLD
FRQIRUPHRUoDPHQWRDQXDO
&RPSHWHDRV'LUHWRUHVVHPGHVLJQDomRHVSHFtILFDRVGHPDLVDWRVGHJHVWmRGD&RPSDQKLDFXMD
FRPSHWrQFLDQmRVHDWULEXDDRVGHPDLV'LUHWRUHV([HFXWLYRV
F

GDWDGHLQVWDODomRGRFRQVHOKRILVFDOVHHVWHQmRIRUSHUPDQHQWH

2&RQVHOKR)LVFDOTXDQGRLQVWDODGRVHUiFRPSRVWRSRUPHPEURVHIHWLYRVHPHPEURVVXSOHQWHV
HOHLWRV SHOD $VVHPEOHLD *HUDO FRP PDQGDWR DWp D SULPHLUD $VVHPEOHLD *HUDO 2UGLQiULD TXH VH
UHDOL]DUDSyVVXDHOHLomRVHQGRSHUPLWLGDDUHHOHLomR
$Wp D GDWD GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD R &RQVHOKR )LVFDO GD &RPSDQKLD QmR KDYLD VLGR
LQVWDODGR
G
PHFDQLVPRVGHDYDOLDomRGHGHVHPSHQKRGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRHGHFDGD
yUJmRRXFRPLWrTXHDHOHVHUHSRUWD
$&RPSDQKLDQmRXWLOL]DHQmRXWLOL]RXQRV~OWLPRVWUrVH[HUFtFLRVVRFLDLVPHFDQLVPRVGHDYDOLDomR
GH GHVHPSHQKR GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR GD 'LUHWRULD H GR V  FRPLWr V  TXH D HOH VH
UHSRUWD P 
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5HJUDVSROtWLFDVHSUiWLFDVUHODWLYDVjVDVVHPEOHLDVJHUDLV
D

SUD]RVGHFRQYRFDomR

$&RPSDQKLDQmRDGRWDSUiWLFDVGLIHUHQFLDGDVSDUDFRQYRFDomRGH$VVHPEOHLDV*HUDLVHPUHODomR
DRSUHYLVWRQDOHJLVODomRYLJHQWH$$VVHPEOHLD*HUDOVHUiUHDOL]DGD L RUGLQDULDPHQWHXPDYH]SRU
DQRQRVSULPHLURVPHVHVVHJXLQWHVDRHQFHUUDPHQWRGHFDGDH[HUFtFLRVRFLDOSDUDGHOLEHUDomR
GDVPDWpULDVSUHYLVWDVHPOHLH E H[WUDRUGLQDULDPHQWHVHPSUHTXHRVLQWHUHVVHVVRFLDLVDVVLPR
H[LJLUHP RX TXDQGR DV GLVSRVLo}HV GR HVWDWXWR VRFLDO GD &RPSDQKLD RX GD OHJLVODomR DSOLFiYHO
H[LJLUHPGHOLEHUDomRGRVDFLRQLVWDV
5HVVDOYDGDVDVH[FHo}HVSUHYLVWDVQD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HVDV$VVHPEOHLDV*HUDLVGH
DFLRQLVWDVVmRFRQYRFDGDVSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRSRUPHLRGRVHXSUHVLGHQWHRXSRU
GRV VHXV PHPEURV FRP SHOR PHQRV  GLDV GH DQWHFHGrQFLD HP SULPHLUD FRQYRFDomR H SHOR
PHQRV FRP  GLDV GH DQWHFHGrQFLD HP VHJXQGD FRQYRFDomR ,QGHSHQGHQWHPHQWH GH TXDOTXHU
IRUPDOLGDGH SUHYLVWD QR HVWDWXWR VRFLDO GD &RPSDQKLD H QD /HL GDV 6RFLHGDGHV SRU $o}HV p
FRQVLGHUDGDUHJXODUPHQWHLQVWDODGDTXDOTXHU$VVHPEOHLD*HUDODTXHFRPSDUHFHUDWRWDOLGDGHGRV
DFLRQLVWDV
E

FRPSHWrQFLDV

&RPRFRQVWDGD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HVDDVVHPEOHLDJHUDOUHXQLUVHiRUGLQDULDPHQWHXPD
YH]SRUDQRQRVSULPHLURVPHVHVVHJXLQWHVDRWpUPLQRGRH[HUFtFLRVRFLDOSDUD L WRPDUDVFRQWDV
GRVDGPLQLVWUDGRUHVH[DPLQDUGLVFXWLUHGHOLEHUDUVREUHDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV LL GHOLEHUDU
VREUH D GHVWLQDomR GR OXFUR OtTXLGR GR H[HUFtFLR H D GLVWULEXLomR GH GLYLGHQGRV LLL  HOHJHU RV
DGPLQLVWUDGRUHVHRVPHPEURVGR&RQVHOKR)LVFDOTXDQGRIRURFDVRH LY DSURYDUDFRUUHomRGD
H[SUHVVmRPRQHWiULDGRFDSLWDOVRFLDO

6HPSUHMXt]RGDVGHPDLVPDWpULDVSUHYLVWDVHPOHLFRPSHWHSULYDWLYDPHQWHjDVVHPEOHLD
JHUDO GHOLEHUDU VREUH DV PDWpULDV LQGLFDGDV QRV DUWLJRV   H  GD /HL GDV
6RFLHGDGHVSRU$o}HVHDLQGD
•

HOHJHUHGHVWLWXLURVPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

•

IL[DUDUHPXQHUDomRJOREDODQXDOGRVPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD'LUHWRULD
HGR&RQVHOKR)LVFDOVHHTXDQGRLQVWDODGR

•

GHOLEHUDUGHDFRUGRFRPSURSRVWDDSUHVHQWDGDSHODDGPLQLVWUDomRVREUHDGHVWLQDomRGR
OXFURGRH[HUFtFLRHDGLVWULEXLomRGHGLYLGHQGRV

•

DOWHUDURHVWDWXWRVRFLDO

•

GHOLEHUDUVREUHRSHUDo}HVGHIXVmRLQFRUSRUDomRFLVmRRXWUDQVIRUPDomRGD&RPSDQKLD
EHPFRPRVREUHVXDGLVVROXomRRXOLTXLGDomR

•

DSURYDUSODQRVGHRXWRUJDGHRSomRGHFRPSUDRXVXEVFULomRGHDo}HVRXTXDLVTXHUSODQRV
GHUHPXQHUDomREDVHDGRHPDo}HVDRVVHXVDGPLQLVWUDGRUHVHHPSUHJDGRVDVVLPFRPR
DRVDGPLQLVWUDGRUHVHHPSUHJDGRVGHRXWUDVVRFLHGDGHVTXHVHMDPGLUHWDRXLQGLUHWDPHQWH
FROLJDGDVRXFRQWURODGDVSHOD&RPSDQKLD

•

GHOLEHUDU VREUH IDOrQFLD RX UHTXHUHU UHFXSHUDomR MXGLFLDO RX H[WUDMXGLFLDO GD &RPSDQKLD
UHVVDOYDGRRGLVSRVWRQRSDUiJUDIR~QLFRGRDUWLJRGD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HV

•

HOHJHU R OLTXLGDQWH EHP FRPR R &RQVHOKR )LVFDO TXH GHYHUi IXQFLRQDU QR SHUtRGR GH
OLTXLGDomR
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•

DSURYDUDVDtGDGR1RYR0HUFDGRGD%

•

DSURYDURIHFKDPHQWRGHFDSLWDOHFDQFHODPHQWRGRUHJLVWURGHFRPSDQKLDDEHUWDSHUDQWHD
&90

•

DSURYDU D HVFROKD GH HPSUHVD HVSHFLDOL]DGD UHVSRQViYHO SHOD HODERUDomR GH ODXGR GH
DYDOLDomRGDVDo}HVGD&RPSDQKLDHPFDVRGHFDQFHODPHQWRGHUHJLVWURGHFRPSDQKLD
DEHUWDRXGDFRQYHUVmRGHFDWHJRULDGHUHJLVWURSHUDQWHD&90RXVDtGDGR1RYR0HUFDGR
FRQIRUPHSUHYLVWRQR&DStWXOR9,GRHVWDWXWRVRFLDO

•

DSURYDULQYHVWLPHQWRIRUDGRREMHWRVRFLDOGD&RPSDQKLDH

•

GHOLEHUDUVREUHTXDOTXHUPDWpULDTXHOKHVHMDVXEPHWLGDSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

F
HQGHUHoRV ItVLFRRXHOHWU{QLFR QRVTXDLVRVGRFXPHQWRVUHODWLYRVjDVVHPEOHLDJHUDO
HVWDUmRjGLVSRVLomRGRVDFLRQLVWDVSDUDDQiOLVH
7RGRVRVGRFXPHQWRVSHUWLQHQWHVD$VVHPEOHLDV*HUDLVWDQWRRVUHODFLRQDGRVjSDUWLFLSDomRGRV
DFLRQLVWDVTXDQWRRVGHVXSRUWHSDUDDVGHOLEHUDo}HVILFDPGLVSRQtYHLVQRVVHJXLQWHVHQGHUHoRV
L  VHGH GD &RPSDQKLD H LL  LQWHUQHW site GD &RPSDQKLD ULFRQH[DRILEUDFRPEU  VLWH GD &90
ZZZFYPJRYEU HVLWHGD% ZZZEFRPEU 
G

LGHQWLILFDomRHDGPLQLVWUDomRGHFRQIOLWRGHLQWHUHVVHV

$&RPSDQKLDQmRDGRWDTXDOTXHUSROtWLFDGLIHUHQFLDGDGHDGPLQLVWUDomRGHFRQIOLWRVGHLQWHUHVVHV
HPUHODomRDRSUHYLVWRQDOHJLVODomRVRFLHWiULD
H

VROLFLWDomRGHSURFXUDo}HVSHODDGPLQLVWUDomRSDUDRH[HUFtFLRGRGLUHLWRGHYRWR

$ &RPSDQKLD QmR DGRWD UHJUDV SROtWLFDV RX SUiWLFDV SDUD VROLFLWDomR GH SURFXUDo}HV SHOD
DGPLQLVWUDomRSDUDRH[HUFtFLRGRGLUHLWRGHYRWRHP$VVHPEOHLDV*HUDLV
I
IRUPDOLGDGHVQHFHVViULDVSDUDDDFHLWDomRGHLQVWUXPHQWRVGHSURFXUDomRRXWRUJDGRV
SRU DFLRQLVWDV LQGLFDQGR VH R HPLVVRU DGPLWH SURFXUDo}HV RXWRUJDGDV SRU DFLRQLVWDV SRU
PHLRHOHWU{QLFR
2V DFLRQLVWDV SRGHUmR VHU UHSUHVHQWDGRV HP $VVHPEOHLDV *HUDLV SRU SURFXUDGRU FRQVWLWXtGR QD
IRUPDGRDUWLJRGD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HV
4XDQGRRVDFLRQLVWDVIRUHPUHSUHVHQWDGRVSRUSURFXUDGRUHVWHGHYHUiVHUFRQVWLWXtGRKiPHQRVGH
 XP DQRHFXPXODWLYDPHQWHVHUDFLRQLVWDDGPLQLVWUDGRUGD&RPSDQKLDDGYRJDGRUHSUHVHQWDQWH
GDLQVWLWXLomRILQDQFHLUDRXDGPLQLVWUDGRUGHIXQGRVGHLQYHVWLPHQWRVTXHUHSUHVHQWHRVFRQG{PLQRV
-XQWDPHQWHFRPRLQVWUXPHQWRGHSURFXUDomRGHYHUmRVHUDSUHVHQWDGRVRVDWRVFRQVWLWXWLYRVGRV
DFLRQLVWDV SHVVRDV MXUtGLFD H RV GRFXPHQWRV FRPSUREDWyULRV GD UHJXODULGDGH GD UHSUHVHQWDomR
GHVWHVSHORVVLJQDWiULRVGDVSURFXUDo}HV
1mR Ki GLVSRVLomR HVWDWXWiULD DFHUFD GH SUD]R PtQLPR GH DQWHFHGrQFLD SDUD D UHFHSomR GRV
LQVWUXPHQWRV GH SURFXUDomR 1R HQWDQWR D &RPSDQKLD RULHQWD VHXV DFLRQLVWDV D GHSRVLWDU RV
LQVWUXPHQWRVGHSURFXUDomRFRPXPDDQWHFHGrQFLDGHKRUDVGDUHDOL]DomRGD$VVHPEOHLD*HUDO
1RVWHUPRVGDOHJLVODomRYLJHQWHRVGRFXPHQWRVGHYHPVHUDSUHVHQWDGRVFRPILUPDUHFRQKHFLGD
HTXDQGRSURYHQLHQWHVGRH[WHULRUGHYHPVHUQRWDUL]DGRVHPVHXSDtVGHRULJHPFRQVXODUL]DGRV
RXOHJDOL]DGRVSRUPHLRGHDSRVWLODPHQWRWUDGX]LGRVSRUWUDGXWRUS~EOLFRMXUDPHQWDGRHUHJLVWUDGRV
HPFDUWyULRGHUHJLVWURGHWtWXORVHGRFXPHQWRVQR%UDVLO
$&RPSDQKLDQmRDGRWDSURFHGLPHQWRGHRXWRUJDGHSURFXUDo}HVSRUPHLRHOHWU{QLFR
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J
IRUPDOLGDGHV QHFHVViULDV SDUD DFHLWDomR GR EROHWLP GH YRWR D GLVWkQFLD TXDQGR
HQYLDGRV GLUHWDPHQWH j &RPSDQKLD LQGLFDQGR VH R HPLVVRU H[LJH RX GLVSHQVD
UHFRQKHFLPHQWRGHILUPDQRWDUL]DomRHFRQVXODUL]DomR
2DFLRQLVWDTXHRSWDUSRUH[HUFHURVHXGLUHLWRGHYRWRDGLVWkQFLDSRUPHLRGRHQYLRGREROHWLPGH
YRWRDGLVWkQFLDGLUHWDPHQWHj&RPSDQKLDGHYHUiHQFDPLQKDURVVHJXLQWHVGRFXPHQWRVjVHGHGD
&RPSDQKLDDRVFXLGDGRVGR'HSDUWDPHQWRGH5HODomRFRP,QYHVWLGRUHV
3DUDSHVVRDVItVLFDV L YLDItVLFDGREROHWLPUHODWLYRjDVVHPEOHLDJHUDOGHYLGDPHQWHSUHHQFKLGR
UXEULFDGRHDVVLQDGRSHORDFLRQLVWDH LL FySLDDXWHQWLFDGDGRGRFXPHQWRGHLGHQWLGDGHGRDFLRQLVWD
3DUDSHVVRDVMXUtGLFDV L YLDItVLFDGREROHWLPUHODWLYRjDVVHPEOHLDJHUDOGHYLGDPHQWHSUHHQFKLGR
UXEULFDGR H DVVLQDGR SHORV UHSUHVHQWDQWHV GR DFLRQLVWD SHVVRD MXUtGLFD LL  FySLD DXWHQWLFDGD GR
~OWLPRHVWDWXWRVRFLDORXFRQWUDWRVRFLDOFRQVROLGDGRHRVGRFXPHQWRVVRFLHWiULRVTXHFRPSURYHPD
UHSUHVHQWDomR OHJDO GR DFLRQLVWD H LLL  FySLD DXWHQWLFDGD GR GRFXPHQWR GH LGHQWLGDGH GR
UHSUHVHQWDQWHOHJDOGRDFLRQLVWD
3DUD IXQGRV GH LQYHVWLPHQWR L  YLD ItVLFD GR EROHWLP UHODWLYR j DVVHPEOHLD JHUDO GHYLGDPHQWH
SUHHQFKLGRUXEULFDGRHDVVLQDGRSHORUHSUHVHQWDQWHGRIXQGRGHLQYHVWLPHQWR LL FySLDDXWHQWLFDGD
GR~OWLPRUHJXODPHQWRFRQVROLGDGRGRIXQGRGHLQYHVWLPHQWR LLL FySLDDXWHQWLFDGDGRHVWDWXWRRX
FRQWUDWRVRFLDOGRVHXDGPLQLVWUDGRURXJHVWRUFRQIRUPHRFDVRREVHUYDGDDSROtWLFDGHYRWRGR
IXQGR H GRFXPHQWRV VRFLHWiULRV TXH FRPSURYHP RV SRGHUHV GH UHSUHVHQWDomR H LY  FySLD
DXWHQWLFDGDGRGRFXPHQWRGHLGHQWLGDGHGRUHSUHVHQWDQWHOHJDOGRIXQGRGHLQYHVWLPHQWR
1RV WHUPRV GD ,QVWUXomR &90 Q  GDWDGD GH  GH GH]HPEUR GH  FRQIRUPH DOWHUDGD
³,QVWUXomR&90´ REROHWLPGHYRWRDGLVWkQFLDGHYHUiVHUUHFHELGRDWpGLDVDQWHVGDGDWD
GDUHVSHFWLYD$VVHPEOHLD
$ &RPSDQKLD H[LJLUi R UHFRQKHFLPHQWR GH ILUPD GRV EROHWLQV GH YRWR j GLVWkQFLD DVVLQDGRV QR
WHUULWyULR EUDVLOHLUR H D QRWDUL]DomR H DSRVWLODPHQWR GDTXHOHV DVVLQDGRV IRUD GR SDtV FRQIRUPH
DSOLFiYHO
2EVHUYDPRV TXH DQWHV GH VHX HQFDPLQKDPHQWR j &RPSDQKLD RV GRFXPHQWRV VRFLHWiULRV H GH
UHSUHVHQWDomR GDV SHVVRDV MXUtGLFDV H IXQGRV GH LQYHVWLPHQWRV ODYUDGRV HP OtQJXD HVWUDQJHLUD
GHYHUmRVHUWUDGX]LGRVSRUWUDGXWRUMXUDPHQWDGRSDUDDOtQJXDSRUWXJXHVD$VUHVSHFWLYDVWUDGXo}HV
MXUDPHQWDGDVGHYHUmRVHUUHJLVWUDGDVQR5HJLVWURGH7tWXORVH'RFXPHQWRV
6HUmRDFHLWRVRVVHJXLQWHVGRFXPHQWRVGHLGHQWLGDGH5*51(&1+3DVVDSRUWHRXFDUWHLUDVGH
FODVVHSURILVVLRQDORILFLDOPHQWHUHFRQKHFLGDV
K
VLVWHPDHOHWU{QLFRGHUHFHELPHQWRGREROHWLPGHYRWRDGLVWkQFLDRXGHSDUWLFLSDomRD
GLVWkQFLD
$&RPSDQKLDQmRGLVS}HGHVLVWHPDHOHWU{QLFRGHUHFHELPHQWRGHEROHWLPGHYRWRDGLVWkQFLDRXGH
SDUWLFLSDomRDGLVWkQFLD
L
LQVWUXo}HV SDUD TXH DFLRQLVWD RX JUXSR GH DFLRQLVWDV LQFOXD SURSRVWDV GH
GHOLEHUDo}HVFKDSDVRXFDQGLGDWRVDPHPEURVGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRHGRFRQVHOKR
ILVFDOQREROHWLPGHYRWRDGLVWkQFLD
2 DFLRQLVWD RX R JUXSR GH DFLRQLVWDV TXH GHVHMDU LQFOXLU SURSRVWD GH GHOLEHUDomR FKDSDV RX
FDQGLGDWRV D PHPEURV GR FRQVHOKR GH DGPLQLVWUDomR H GR FRQVHOKR ILVFDO QR EROHWLP GH YRWR D
GLVWkQFLDGHYHUiREVHUYDURSURFHGLPHQWRHDVIRUPDOLGDGHVSUHYLVWDVQD6HomR,9GR&DStWXOR,,,$
GD,QVWUXomR&90HHQYLDUSRUFRUUHVSRQGrQFLDDRVFXLGDGRVGR'HSDUWDPHQWRGH5HODomR
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FRP,QYHVWLGRUHVMXQWDPHQWHFRPRVGRFXPHQWRVSHUWLQHQWHVjSURSRVWDRXSRUPHLRGRHQGHUHoR
HOHWU{QLFRUL#FRQH[DRFRPEU
1RVWHUPRVGD,QVWUXomR&90DVROLFLWDomRGHLQFOXVmRGHSURSRVWDGHGHOLEHUDomRQREROHWLP
GHYRWRDGLVWkQFLDGHYHVHUUHFHELGDSHOR'HSDUWDPHQWRGH5HODomRFRP,QYHVWLGRUHVQRSHUtRGR
HQWUHRSULPHLURGLD~WLOGRH[HUFtFLRVRFLDOHPTXHVHUHDOL]DUiDDVVHPEOHLDJHUDORUGLQiULDHDWp
GLDVDQWHVGDGDWDGHVXDUHDOL]DomR(QTXDQWRDVROLFLWDomRGHLQFOXVmRGHSURSRVWDGHFKDSDVRX
FDQGLGDWRV D PHPEURV GR FRQVHOKR GH DGPLQLVWUDomR H GR FRQVHOKR ILVFDO QR EROHWLP GH YRWR D
GLVWkQFLDGHYHVHUUHFHELGDSHOR'HSDUWDPHQWRGH5HODomRFRP,QYHVWLGRUHVQRSHUtRGRHQWUH L R
SULPHLURGLD~WLOGRH[HUFtFLRVRFLDOHPTXHVHUHDOL]DUiDDVVHPEOHLDJHUDOHDWpGLDVDQWHVGD
GDWDGHVXDUHDOL]DomRQDKLSyWHVHGHDVVHPEOHLDJHUDORUGLQiULDRX LL RSULPHLURGLD~WLODSyVD
RFRUUrQFLDGHHYHQWRTXHMXVWLILTXHDFRQYRFDomRGHDVVHPEOHLDJHUDOSDUDHOHLomRGHPHPEURVGR
FRQVHOKR GH DGPLQLVWUDomR H GR FRQVHOKR ILVFDO H DWp  GLDV DQWHV GD GDWD GH UHDOL]DomR GD
DVVHPEOHLDQDKLSyWHVHGHDVVHPEOHLDJHUDOH[WUDRUGLQiULDFRQYRFDGDSDUDHVVHILP
M
PDQXWHQomR GH IyUXQV H SiJLQDV QD UHGH PXQGLDO GH FRPSXWDGRUHV GHVWLQDGRV D
UHFHEHUHFRPSDUWLOKDUFRPHQWiULRVGRVDFLRQLVWDVVREUHDVSDXWDVGDVDVVHPEOHLDV
$&RPSDQKLDQmRPDQWpPIyUXQVHSiJLQDVQDUHGHPXQGLDOGHFRPSXWDGRUHVGHVWLQDGRVDUHFHEHU
HFRPSDUWLOKDUFRPHQWiULRVGHDFLRQLVWDVVREUHDVSDXWDVGDV$VVHPEOHLDV*HUDLV
N
RXWUDVLQIRUPDo}HVQHFHVViULDVjSDUWLFLSDomRDGLVWkQFLDHDRH[HUFtFLRGRGLUHLWRGH
YRWRDGLVWkQFLD
2V DFLRQLVWDV GHWHQWRUHV GH Do}HV GH HPLVVmR GD &RPSDQKLD TXH HVWHMDP GHSRVLWDGDV HP
GHSRVLWiULDFHQWUDOSRGHUmRWUDQVPLWLUDVLQVWUXo}HVGHYRWRSDUDSUHHQFKLPHQWRGREROHWLPGHYRWR
DGLVWkQFLDSRUPHLRGRVVHXVUHVSHFWLYRVDJHQWHVGHFXVWyGLDFDVRHVVHVSUHVWHPHVVHWLSRGH
VHUYLoR
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 5HJUDVSROtWLFDVHSUiWLFDVUHODWLYDVDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
D

Q~PHURGHUHXQL}HVUHDOL]DGDVQR~OWLPRH[HUFtFLRVRFLDO

2HVWDWXWRVRFLDOGD&RPSDQKLDSUHYrTXHR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRUHXQLUVHiRUGLQDULDPHQWH
SHORPHQRVYH]HVDRDQRHH[WUDRUGLQDULDPHQWHVHPSUHTXHRVLQWHUHVVHVVRFLDLVGD&RPSDQKLD
DVVLPRH[LJLUHP
$V UHXQL}HV VmR FRQYRFDGDV PHGLDQWH QRWLILFDomR HQYLDGD SRU FRUUHLR ID[ RX HPDLO FRQWHQGR
LQIRUPDo}HV VREUH R ORFDO GDWD KRUiULR H RUGHP GR GLD GD UHXQLmR H HQYLDGD FRP WRGRV RV
GRFXPHQWRV REMHWR GH GHOLEHUDomR $ SULPHLUD QRWLILFDomR GH FRQYRFDomR p HQYLDGD FRP SHOR
PHQRVGLDV~WHLVGHDQWHFHGrQFLDGDGDWDGDUHXQLmRHFDVRDUHXQLmRQmRVHMDUHDOL]DGDQRYD
QRWLILFDomRGHVHJXQGDFRQYRFDomRpHQYLDGDFRPSHORPHQRVGLDV~WHLVGHDQWHFHGrQFLDGD
QRYDGDWDGDUHXQLmR
$&RPSDQKLDQmRSRVVXtDXP&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRLQVWDODGRQR~OWLPRH[HUFtFLRVRFLDO
E
VH H[LVWLUHP DV GLVSRVLo}HV GR DFRUGR GHDFLRQLVWDVTXHHVWDEHOHoDPUHVWULomR RX
YLQFXODomRDRH[HUFtFLRGRGLUHLWRGHYRWRGHPHPEURVGRFRQVHOKR
1mR DSOLFiYHO WHQGR HP YLVWD TXH QmR Ki GLVSRVLo}HV GR DFRUGR GH DFLRQLVWDV TXH HVWDEHOHoDP
UHVWULomRRXYLQFXODomRDRH[HUFtFLRGRGLUHLWRGHYRWRGHPHPEURVGRFRQVHOKR
F

UHJUDVGHLGHQWLILFDomRHDGPLQLVWUDomRGHFRQIOLWRVGHLQWHUHVVHV

$&RPSDQKLDQmRDGRWDTXDOTXHUSROtWLFDGLIHUHQFLDGDGHLGHQWLILFDomRHDGPLQLVWUDomRGHFRQIOLWRV
GHLQWHUHVVHVSRLVHQWHQGHTXHRVUHJUDPHQWRVOHJDLVHPUHODomRDHVWDPDWpULDDWXDOPHQWHHP
YLJRU VmR LQVWUXPHQWRV HILFLHQWHV H VXILFLHQWHV SDUD LGHQWLILFDU DGPLQLVWUDU H TXDQGR QHFHVViULR
FRLELUDWRPDGDGHGHFLV}HVFRQIOLWDGDVSHORVDGPLQLVWUDGRUHV
G

SROtWLFDGHLQGLFDomRHGHSUHHQFKLPHQWRGHFDUJRVGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomR

$&RPSDQKLDDGRWDXPD3ROtWLFDGH,QGLFDomRGH0HPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
VHXV&RPLWrVH'LUHWRULD(VWDWXWiULD ³3ROtWLFDGH,QGLFDomR´ DTXDOLQVWLWXLRVFULWpULRVH
SURFHGLPHQWRV D VHUHP REVHUYDGRV SDUD D FRPSRVLomR GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR
VHXV&RPLWrVHGD'LUHWRULD
L
yUJmRUHVSRQViYHOSHODDSURYDomRGDWDGDDSURYDomRHORFDOQDUHGH
PXQGLDOGHFRPSXWDGRUHVSDUDFRQVXOWD
$ 3ROtWLFD GH ,QGLFDomR GD &RPSDQKLD IRL DSURYDGD HP UHXQLmR GR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomR UHDOL]DGD HP  GH DJRVWR GH  H SRGH VHU DFHVVDGD QRV VHJXLQWHV
HQGHUHoRV L  VHGH GD &RPSDQKLD H LL  LQWHUQHW VLWH GD &RPSDQKLD
ULFRQH[DRILEUDFRPEU 
LL 

SULQFLSDLVFDUDFWHUtVWLFDV

$LQGLFDomRGRVPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRVHXV&RPLWrVH'LUHWRULDGHYHUi
REVHUYDU R GLVSRVWR QD 3ROtWLFD GH ,QGLFDomR QR (VWDWXWR 6RFLDO GD &RPSDQKLD QRV
UHJLPHQWRVLQWHUQRVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHGHVHXV&RPLWrVQR5HJXODPHQWRGR
1RYR 0HUFDGR QD /HL GDV 6RFLHGDGHV SRU $o}HV H QDV GHPDLV OHJLVODo}HV H
UHJXODPHQWDo}HVDSOLFiYHLV
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$3ROtWLFDGH,QGLFDomRWUD]UHJUDVSDUDDFRPSRVLomRHSDUDDLQGLFDomRGHPHPEURVGR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRVHXV&RPLWrVHGD'LUHWRULDVHQGRTXHGHXPDPDQHLUDJHUDO
GHYHUmRVHULQGLFDGRVSURILVVLRQDLVDOWDPHQWHTXDOLILFDGRVFRPFRPSURYDGDH[SHULrQFLD
WpFQLFDSURILVVLRQDORXDFDGrPLFDHDOLQKDGRVDRVYDORUHVHjFXOWXUDGD&RPSDQKLD
$ LQGLFDomR GH PHPEURV SDUD R &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR SRGHUi VHU IHLWD SHORV
DGPLQLVWUDGRUHVRXSRUTXDLVTXHUDFLRQLVWDVGD&RPSDQKLDREVHUYDGRVRVSURFHGLPHQWRV
GD3ROtWLFDGH,QGLFDomR$LQGLFDomRGDFRPSRVLomRGD'LUHWRULDSRURXWURODGRVySRGHUi
VHUUHDOL]DGDSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHSHOR'LUHWRU3UHVLGHQWHGD&RPSDQKLD
4XDQWR DR &RPLWr GH $XGLWRULD RX HYHQWXDLV RXWURV FRPLWrV GH DVVHVVRUDPHQWR GR
&RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR D LQGLFDomR GHYH VHU UHDOL]DGD SHORV DGPLQLVWUDGRUHV GD
&RPSDQKLD ,PSRUWDQWH UHVVDOWDU TXH GR PtQLPR GH  PHPEURV DR PHQRV  GHYH VHU
FRQVHOKHLURLQGHSHQGHQWHGD&RPSDQKLDHDRPHQRVGHYHWHUUHFRQKHFLGDH[SHULrQFLD
HPDVVXQWRVGHFRQWDELOLGDGHVRFLHWiULDQRVWHUPRVGDUHJXODPHQWDomRHGLWDGDSHOD&90
VREUHRUHJLVWURHRH[HUFtFLRGDDWLYLGDGHGHDXGLWRULDLQGHSHQGHQWHQRkPELWRGRPHUFDGR
GHYDORUHVPRELOLiULRV
&XPSUHUHVVDOWDUSRUILPTXHGHYHPVHUFRQVLGHUDGRVFULWpULRVFRPRFRPSOHPHQWDULGDGH
GHH[SHULrQFLDVIRUPDomRDFDGrPLFDHGLVSRQLELOLGDGHGHWHPSRSDUDRGHVHPSHQKRGD
IXQomR H GLYHUVLGDGH TXDQGR GD LQGLFDomR GRV PHPEURV SDUD FRPSRUHP RV yUJmRV GD
DGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDQRVWHUPRVGDSROtWLFDHPTXHVWmR
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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, a Companhia, seus acionistas, administradores e membros do
Conselho Fiscal, obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem, nos termos do Regulamento de
Arbitragem do Mercado, toda e qualquer disputa ou controvérsia que possa surgir entre eles,
relacionada com ou oriunda, em especial, da aplicação, validade, eficácia, interpretação, violação e
seus efeitos, das disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações, no estatuto social da
Companhia, nas normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil
e pela CVM, bem como nas demais normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais em
geral, além daquelas constantes do Regulamento do Novo Mercado, do Regulamento de Arbitragem,
do Regulamento de Sanções e do Contrato de Participação do Novo Mercado.

846

PÁGINA: 226 de 344

847

Pertence apenas à Diretoria

Administrador

27/03/1969
Administrador

15/08/1953
Engenheiro

165.748.738-51

Karlis Jonatan Kruklis

758.378.119-15

Gilbert Victor Minionis Delia

622.007.693-18

22 - Conselho de Administração
(Efetivo)
Pertence apenas ao Conselho de
Administração
22 - Conselho de Administração
(Efetivo)
Pertence apenas ao Conselho de
Administração

Economista

07/05/1973
Economista

02/10/1976
Engenheiro

25/04/1958
Engenheiro e economista

213.385.868-74

Rodrigo Galvão

023.666.097-79

Emiliano Bochnia Machado

004.203.579-12

Leonardo Porciúncula Gomes Pereira

606.399.897-72

27 - Conselho de Adm. Independente
(Efetivo)

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

20 - Presidente do Conselho de
Administração

12/10/1970

Andre Bhatia

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

Diretor Presidente

19 - Outros Diretores

Pertence apenas à Diretoria

Diretor Financeiro e de Relações com
Investidores

19 - Outros Diretores

Pertence apenas à Diretoria

Diretor

19 - Outros Diretores

Descrição de outro cargo / função

08/10/1973

Cargo eletivo ocupado

Marcus Vinicius Varotti

Profissão

CPF

Orgão administração

Outros cargos e funções exercidas no emissor

Data de nascimento

Nome

13/08/2020

13/08/2020

13/08/2020

13/08/2020

13/08/2020

13/08/2020

13/08/2020

13/08/2020

13/08/2020

13/08/2020

14/08/2020

14/08/2020

14/08/2020

14/08/2020

Data de posse

Data da eleição
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2 anos

Sim

2 anos
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2 anos

Sim

2 anos

Sim

2 anos

Sim

2 anos
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0

0.00%

0

0.00%

0

0.00%

0

0.00%

0

0.00%

0

0.00%
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Administrador

860.196.518-00

15/09/2020

15/09/2020

Data de posse

Data da eleição

Número de Mandatos
Consecutivos

Versão : 1

Sim

2 anos

0.00%

0

Foi eleito pelo controlador Percentual de participação
nas reuniões

Prazo do mandato

Gilbert Victor Minionis Delia - 622.007.693-18
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Karlis não esteve sujeito, nos últimos 5 anos, a qualquer condenação criminal, ou à condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicáveis, ou, todavia, a qualquer condenação transitada em julgado,
na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer, e declara que não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos
da Instrução CVM nº 301, de 16 de abril de 1999, conforme alterada.

Graduado em Administração pela FAE – Catholic Faculty of Administration and Economics, Karlis é, ainda, pós-graduado em finanças. De 1995 a 1999, exerceu a função de Gerente Financeiro na Electrolux do
Brasil S.A., onde foi, dentre outras funções, responsável por coordenar a primeira emissão de papéis da companhia no mercado europeu, com valor de 40 milhões de dólares em Eurobond. De 1999 a 2001, exerceu
a mesma função de Gerente Financeiro, mas na Comgás (Shell do Brasil), tendo realizado diversas mudanças na companhia (implementação de programa de treinamento e reciclagem para os times, negociação do
programa de reestruturação da companhia, estruturação de projeto de financiamento com o BNDES, com objetivo de programa de expansão), bem como foi responsável pela primeira emissão de títulos (commercial
papers) da companhia após a privatização. De 2001 a 2008, assumiu a posição de CFO na GVT S.A. Nesse período foi responsável pela estruturação das recentes áreas financeiras criadas na companhia, além de
ter sido responsável pela estratégia de planejamento da companhia no curto e no longo prazo. Além disso, liderou o processo de IPO da companhia, incluindo a preparação do prospecto e a condução do roadshow,
que levantou R$ 1.1bilhão durante o processo. De 2008 a 2019, atuou como Presidente e CEO da Ouro Verde Locação e Serviços S.A., onde foi responsável pela reestruturação da companhia (o que concedeu à
companhia, em 2012, o prêmio de companhia do ano no seu segmento pelo jornal Valor Econômico), dentre outras atividades como a venda da companhia para o fundo de investimentos canadense Brookfield, que
movimentou USD 550 bilhões em diversos países e a preparação da companhia para o IPO, com a condução do non-deal roadshow junto a investidores brasileiros e estrangeiros. Atualmente, ocupa a posição de
CFO e Diretor de Relações com Investidores da Companhia.

Karlis Jonatan Kruklis - 758.378.119-15

Marcus não esteve sujeito, nos últimos 5 anos, a qualquer condenação criminal, ou à condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicáveis, ou, todavia, a qualquer condenação transitada em
julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer, e declara que não é considerado pessoa politicamente exposta, nos
termos da Instrução CVM nº 301, de 16 de abril de 1999, conforme alterada.

Graduado em Finanças e Contabilidade pela Cedarville University, Marcus trabalhou, no início de sua carreira, no Credit Suisse em Nova York e em Londres. No ano 2000, juntou-se ao Newbridge Latin America
(fundo de private equity afiliado à TPG Capital, com investimento no México, Brasil e Argentina), onde foi responsável por supervisionar o portfólio de investimentos da companhia. Durante o período que esteve na
Newbridge, Marcus assessorou a Indigo Partners na revisão de oportunidades de investimento na América Latina. Em 2010 juntou-se à Acon Investments, como Diretor. Desde 2015, atua como Diretor da
Companhia.

Marcus Vinicius Varotti - 165.748.738-51

Experiência profissional / Critérios de Independência

Pertence apenas ao Conselho de
Administração
27 - Conselho de Adm. Independente
(Efetivo)

Descrição de outro cargo / função

01/04/1951

Cargo eletivo ocupado

Roberto Oliveira de Lima

Profissão

CPF

Orgão administração

Outros cargos e funções exercidas no emissor

Data de nascimento

Nome
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Leonardo não esteve sujeito, nos últimos 5 anos, a qualquer condenação criminal, ou à condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicáveis, ou, todavia, a qualquer condenação transitada em
julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer, e declara que não é considerado pessoa politicamente exposta, nos
termos da Instrução CVM nº 301, de 16 de abril de 1999, conforme alterada.

Leonardo tem um MBA pela Universidade de Warwick e é graduado em Engenharia e Economia pela UFRJ e Candido Mendes respectivamente. Foi Presidente da CVM de novembro de 2012 até julho de 2017. Na
CVM, liderou o desenho de um plano estratégico de dez anos (Visão 2023) e a implementação de algumas mudanças significativas de governança corporativa (GC) para participantes do mercado de capitais a fim
de tornar o mesmo mais resiliente e em linha com os padrões globais. Foi membro do Conselho da Organização Internacional das Comissões de Valores (IOSCO), representou o Brasil no Financial Stability Board e
foi um dos sete membros do IFRS Monitoring Board. Antes da CVM, foi VP Executivo da Gol Linhas Aéreas onde foi responsável, entre outras coisas, pelo Smiles –Programa de Fidelidade. Trabalhou também em
empresas de outros setores da economia como telecomunicações, mídia, agronegócio e bancos. Além do Brasil, morou e trabalhou na Asia, America Latina, Estados Unidos e Europa. Após sair da CVM, foi Visiting
Senior Fellow no programa de Sistemas Financeiros Internacionais, Harvard Law School durante o segundo semestre de 2017, tendo governança corporativa e negociação como seu foco principal. Foi coordenador
do Comitê Independente de Apoio e Reparação da Vale formado pós Brumadinho. Fez parte também do Independent Expert Oversight Advisory Committee (IEOAC) da Organização Mundial de Saúde (Suíça). Hoje
é Conselheiro efetivo do Fundo Garantidor de Crédito (FGC) e atua como Conselheiro de Administração da CCR e do Smiles, empresas também listadas no Novo Mercado da B3. É membro do Comitê de Auditoria
dessas duas empresas e coordena o Comitê de Risco e Reputação da CCR.).

Leonardo Porciúncula Gomes Pereira - 606.399.897-72

Emiliano não esteve sujeito, nos últimos 5 anos, a qualquer condenação criminal, ou à condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicáveis, ou, todavia, a qualquer condenação transitada em
julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer, e declara que não é considerado pessoa politicamente exposta, nos
termos da Instrução CVM nº 301, de 16 de abril de 1999, conforme alterada.

Emiliano é bacharel em Engenharia Civil pela UTP de Curitiba, Paraná. Emiliano também possui mestrado pela Cornell University. Antes de ingressar na ACON Investments, o Sr. Machado foi Associate do Credit
Suisse’s Latin America Investment Banking Group em Nova York. Antes disso, o Sr. Machado foi Associate da FM&Co., boutique de consultoria de fusões e aquisições cross border em Nova York. O Sr. Machado
trabalhou anteriormente na MTN Capital Partners, uma firma de private equity em Nova York, bem como na divisão de investimentos principal do fundo de pensão FUNBEP no Brasil. Desde 2009, Emiliano trabalha
na ACON Investments, e atualmente ocupa o cargo de Diretor, além de fazer parte do Conselho de Administração da Companhia e da Dori Alimentos, ambas empresas em carteira de fundos patrocinados pela
ACON Investments.

Emiliano Bochnia Machado - 004.203.579-12

Bacharel em Economia pelo Massachusetts Institute of Technology – MIT, Rodrigo começou sua carreia profissional no Banco Merrill Lynch, em Nova York. De 1998 a 2011, Rodrigo trabalhou no Merrill Lynch Global
Private Equity em São Paulo e em Londres, onde foi promovido a Managing Director. Nos dois anos seguintes, juntou-se, como Sócio, ao 3i Group, em São Paulo. Também atuou como membro do conselho de
administração da Buscapé, Euromedic e Integrated Dental Holdings e participou de investimentos de private equity na Debenhams, Dominet Bank, Juncadella Prosegur, Procomp e Rexel. Em 2014, Rodrigo juntouse à ACON Investments, onde tem a qualidade de Sócio, e exerce função no conselho de administração da Companhia.
Rodrigo não esteve sujeito, nos últimos 5 anos, a qualquer condenação criminal, ou à condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicáveis, ou, todavia, a qualquer condenação transitada em
julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer, e declara que não é considerado pessoa politicamente exposta, nos
termos da Instrução CVM nº 301, de 16 de abril de 1999, conforme alterada.

Rodrigo Galvão - 023.666.097-79

Andre é formado pela Cornell University, com dupla graduação em Ciência da Computação e Economia. Andre é, ainda, mestre em economia pela Columbia University. Atualmente, ocupa o cargo no Conselho de
Administração da Companhia e, no passado, ocupou cargos nos conselhos de administração da Fairway Media Group, Fiesta Mart e GBarbossa Comercial, todas companhias que fizeram ou fazem parte do portfólio
de fundos de investimentos patrocinados pela ACON Investments. Andre trabalhou na divisão de Investment Banking da Merrill Lynch, focado em operações de Fusões e Aquisições e com Finanças Corporativas.
Posteriormente, juntou-se à Newbridge Latin America, uma afiliada do Texas Pacific Group, onde era responsável por captar e executar as transações de private equity. No ano 2000, Andre juntou-se à ACON
Investments, onde, atualmente, exerce o cargo de Sócio-Diretor.
Andre não esteve sujeito, nos últimos 5 anos, a qualquer condenação criminal, ou à condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicáveis, ou, todavia, a qualquer condenação transitada em
julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer, e declara que não é considerado pessoa politicamente exposta, nos
termos da Instrução CVM nº 301, de 16 de abril de 1999, conforme alterada.

Andre Bhatia - 213.385.868-74

Gilbert é graduado em Engenharia Química pela Rutgers Univeristy. Gilbert atuou por 18 anos na Dupont, sendo que sua última posição na empresa foi como Presidente da Dupont Venezuela e Vice-Presidente SulAmericano da Dupont Coatings. Atuou, ainda, como CEO da Infosat (empresa de telecomunicações de redes satelitais e terrestres), Vice-Presidente da Corimon (o maior grupo privado do ramo químico da
Venezuela), CEO da Tecnosal Venezuela, CEO da Telecomunicaciones Bantel e, a partir de 2000, como CEO da NetUno (empresa provedores de serviços à Companhia na Venezuela). Desde 2015, Gilbert atua
como CEO da Companhia.
Gilbert não esteve sujeito, nos últimos 5 anos, a qualquer condenação criminal, ou à condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicáveis, ou, todavia, a qualquer condenação transitada em
julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer, e declara que não é considerado pessoa politicamente exposta, nos
termos da Instrução CVM nº 301, de 16 de abril de 1999, conforme alterada.
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Roberto Oliveira de Lima - 860.196.518-00

N/A

Leonardo Porciúncula Gomes Pereira - 606.399.897-72

N/A

Emiliano Bochnia Machado - 004.203.579-12

N/A

Rodrigo Galvão - 023.666.097-79

N/A

Andre Bhatia - 213.385.868-74

N/A

Gilbert Victor Minionis Delia - 622.007.693-18

N/A

Karlis Jonatan Kruklis - 758.378.119-15

N/A

Marcus Vinicius Varotti - 165.748.738-51

Tipo de Condenação

Descrição da Condenação
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Bacharel em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas desde 1974, Roberto ainda possui especialização em Administração de Empresas com ênfase em Administração Contábil e Financeira (1977 a
1979), Pós-Graduação em Finanças e Planejamento Estratégico pelo Institut Superieur des Affairs, Jouy em Jonas, na França e curso de Value Creation in na International Company pela University of Texas at Austin
em 1997. Em 1975, ingressou na Saint Globain S.A., onde ocupou a posição final, em 1977, de Gerente de Processamento de Dados da Companhia Metalúrgica Barbará. Desde então, adquiriu mais de 40 anos de
experiências em funções executivas em empresas como, além da Saint Gobain, Rhodia, Accor, Citigroup, Vivo, Publicis e Natura. Além das funções executivas, serviu em conselhos de administração desde a
década de 1980, em empresas como Accor Brasil, Edenred na França, Grupo Pão de Açúcar, Rodobens, Telefônica Brasil, e Natura. Atualmente é membro do conselho de administração da RNI Negócios
Imobiliários AS e da AES Tietê AS em São Paulo, da Naspers na Africa do Sul e da Prosus na Holanda.
Roberto não esteve sujeito, nos últimos 5 anos, a qualquer condenação criminal, ou à condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicáveis, ou, todavia, a qualquer condenação transitada em
julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer, e declara que não é considerado pessoa politicamente exposta, nos
termos da Instrução CVM nº 301, de 16 de abril de 1999, conforme alterada.

Roberto Oliveira de Lima - 860.196.518-00
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Descrição outros comitês

CPF

Comitê de Auditoria
Administrador

Engenheiro e economista

Membro do Comitê (Efetivo)

Membro do Conselho de
Administração e do Comitê de
Auditoria

Outros

Membro do Comitê de Auditoria
(Coordenador)

Outros

Descrição outros cargos
ocupados

Cargo ocupado

14/08/2020

05/09/1988

14/08/2020

25/04/1958

14/08/2020

25/03/1967

Data eleição

Data de
nascimento

0

14/08/2020

0

14/08/2020

0

14/08/2020

Número de
Mandatos
Consecutivos

Data posse

0.00%

2 anos

0.00%

2 anos

0.00%

2 anos

Percentual de
participação nas
reuniões

Prazo mandato

Versão : 1

Leonardo Porciúncula Gomes Pereira - 606.399.897-72
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João Alberto não esteve sujeito, nos últimos 5 anos, a qualquer condenação criminal, ou à condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicáveis, ou, todavia, a qualquer condenação transitada em
julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer, e declara que não é considerado pessoa politicamente exposta, nos
termos da Instrução CVM nº 301, de 16 de abril de 1999, conforme alterada.

João Alberto é graduado em Contabilidade pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRS, onde também possui pós-graduação em contabilidade gerencial. João Alberto atuou por 30 anos na KPMG em
Porto Alegre, Curitiba e Santa Catarina, especificamente na área de auditoria, sendo que, por 16 anos, atuou como sócio da empresa. Nos últimos 13 anos, trabalhou na região Nordeste e Norte do país, tendo
alcançado posição de líder regional. Com vasta experiência em diversas áreas de negócio, foi responsável pela auditoria de diversas empresas do setor elétrico, imobiliário, varejo e mercado de consumo. Em 2019,
ano em que deixou suas funções na KPMG, João Alberto passou a atuar como especialista financeiro do Comitê de Auditoria, Riscos e Compliance do Grupo Hapvida. Ainda no mesmo ano, foi certificado como
Conselheiro Fiscal pelo Instituo Brasileiro de Governança Coorporativa – IBGC. Atualmente, além de membro do Comitê de Auditoria da Companhia, é sócio fundador e CEO da Minerva Consultoria.

João Alberto da Silva Neto - 551.696.510-15

Experiência profissional / Critérios de Independência

000.000.000-00

Eliardo Araújo Lopes Vieira

606.399.897-72

Comitê de Auditoria Não
estatutário

Comitê de Auditoria

Leonardo Porciúncula Gomes Pereira

Comitê de Auditoria Não
estatutário
Empresário

Comitê de Auditoria

Profissão

Tipo de Auditoria

551.696.510-15

João Alberto da Silva Neto

Outros cargos/funções exercidas no emissor

Tipo comitê

Nome

12.7/8 - Composição Dos Comitês
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Versão : 1

N/A

Eliardo Araújo Lopes Vieira - 000.000.000-00

N/A

Leonardo Porciúncula Gomes Pereira - 606.399.897-72

N/A

João Alberto da Silva Neto - 551.696.510-15

Tipo de Condenação

Descrição da Condenação
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Eliardo é bachael em ciências contábeis pela Universidade Presbiteriana Mackenzie (SP), além de possui MBA em Finanças pela FIA – USP e em Desafios Organizacionais, Tendências, Tecnologiasm China
(ELOS) em 2017. Possui mais de 20 anos de experiência em Auditoria e Consultoria na KPMG no Brasil. Gestão direta de mais de 100 profissionais de Auditoria, Consultoria e Impostos; Foi um dos responsáveis no
Ibracon durante as convergências das normas internacionais de auditoria (ISA – IAASB) para o Brasil em 2010; é Membro ativo de várias entidades de classe da profissão: Ibracon, registro na CVM e CRC; Foi
presidente do Comitê de Finanças na Amcham (Câmara de Comércio Americana) em 2019; Vice-Presidente do IBEF-CE desde 2014; e Sócio Líder pelo desenvolvimento de Mercados e Clientes (Comercial) da
KPMG no Brasil para as regiões Norte e Nordeste em 2019 e 2020. Além disso, participou do IPO da Hapvida Participações e Investimentos em 2017 e follow-on em 2018, no papel de responsável técnico pelas
Demonstrações Financeiras perante a CVM; IPO da Arco Platform em 2016 e Follow-on em 2018, no papel de responsável técnico pelas Demonstrações Financeiras perante a SEC – Nasdaq e Abertura de capital
(IPO) da [B]3 (Bolsa de valores de São Paulo) em 2004, no papel de assessoria para carta conforto sobre as Demonstrações Financeiras, entre outras Operações.
Eliardo não esteve sujeito, nos últimos 5 anos, a qualquer condenação criminal, ou à condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicáveis, ou, todavia, a qualquer condenação transitada em
julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer, e declara que não é considerado pessoa politicamente exposta, nos
termos da Instrução CVM nº 301, de 16 de abril de 1999, conforme alterada.

Eliardo Araújo Lopes Vieira - 000.000.000-00

Leonardo não esteve sujeito, nos últimos 5 anos, a qualquer condenação criminal, ou à condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicáveis, ou, todavia, a qualquer condenação transitada em
julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer, e declara que não é considerado pessoa politicamente exposta, nos
termos da Instrução CVM nº 301, de 16 de abril de 1999, conforme alterada.

Leonardo tem um MBA pela Universidade de Warwick e é graduado em Engenharia e Economia pela UFRJ e Candido Mendes respectivamente. Foi Presidente da CVM de novembro de 2012 até julho de 2017. Na
CVM, liderou o desenho de um plano estratégico de dez anos (Visão 2023) e a implementação de algumas mudanças significativas de governança corporativa (GC) para participantes do mercado de capitais a fim
de tornar o mesmo mais resiliente e em linha com os padrões globais. Foi membro do Conselho da Organização Internacional das Comissões de Valores (IOSCO), representou o Brasil no Financial Stability Board e
foi um dos sete membros do IFRS Monitoring Board. Antes da CVM, foi VP Executivo da Gol Linhas Aéreas onde foi responsável, entre outras coisas, pelo Smiles –Programa de Fidelidade. Trabalhou também em
empresas de outros setores da economia como telecomunicações, mídia, agronegócio e bancos. Além do Brasil, morou e trabalhou na Asia, America Latina, Estados Unidos e Europa. Após sair da CVM, foi Visiting
Senior Fellow no programa de Sistemas Financeiros Internacionais, Harvard Law School durante o segundo semestre de 2017, tendo governança corporativa e negociação como seu foco principal. Foi coordenador
do Comitê Independente de Apoio e Reparação da Vale formado pós Brumadinho. Fez parte também do Independent Expert Oversight Advisory Committee (IEOAC) da Organização Mundial de Saúde (Suíça). Hoje
é Conselheiro efetivo do Fundo Garantidor de Crédito (FGC) e atua como Conselheiro de Administração da CCR e do Smiles, empresas também listadas no Novo Mercado da B3. É membro do Comitê de Auditoria
dessas duas empresas e coordena o Comitê de Risco e Reputação da CCR.).
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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:
Não aplicável, pois, na data deste Formulário de Referência, não existe nenhuma relação conjugal, união estável ou
parentesco até o 2° grau relacionadas a administradores da Companhia, controladas ou controladores.
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Observação

Diretor Presidente

A2 Agentes

Pessoa Relacionada

Membro do Conselho de Administração

Emiliano Bochnia Machado

Administrador do Emissor

Exercício Social 31/12/2018

Observação

Diretor

A2 Agentes

Pessoa Relacionada

Diretor Estatutário

Marcus Vinicius Varotti

Administrador do Emissor

Observação

Diretor Presidente

A2 Agentes

Pessoa Relacionada

Membro do Conselho de Administração

Emiliano Bochnia Machado

Administrador do Emissor

Exercício Social 31/12/2019

Cargo/Função

Identificação

004.203.579-12

165.748.738-51

004.203.579-12

CPF/CNPJ

Subordinação

Subordinação

Subordinação

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1
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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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Observação

Diretor

A2 Agentes

Pessoa Relacionada

Diretor Estatutário

Marcus Vinicius Varotti

Administrador do Emissor

Cargo/Função

Identificação

165.748.738-51

CPF/CNPJ

Subordinação

Controlada Direta

Versão : 1
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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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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 oferece seguro de responsabilidade civil para diretores (ou cargo executivo
equivalente), membros do conselho de administração (ou qualquer outro órgão estatutário criado
pelo Estatuto Social da Companhia) ou pessoas físicas que tenham poderes de representação da
Companhia cujo cargo demande gestão ou representação legal exclusivamente em nome dela,
contratado junto à Liberty Seguros S.A. A apólice é ainda extensível a Contadores, Auditores e Risk
Managers, Conselheiros Independentes, Assessores dos Segurados e Advogado Empregado.
O limite máximo de garantia da apólice é de R$ 50.000.000,00, sendo que a apólice possui dois tipos
de cobertura: (a) Cobertura A que engloba indenização ou reembolso ao segurado, com prêmio de
R$ 69.369,23; e (b) Cobertura B que engloba reembolso à Companhia com prêmio de R$ 7.707,69.
A apólice possui cobertura para diversas situações, dentre elas estão (i) reclamações por práticas
trabalhistas indevidas; (ii) indisponibilidade de bens e penhora de dinheiro em depósito ou aplicação
financeira; (iii) custo de defesa por danos matérias, corporais e morais; (iv) inabilitação; (v) danos
ambientais; (vi) garantias pessoais, (vii) entre outros. Importante mencionar que algumas coberturas
têm limite diferenciado do limite geral, são elas (i) gerenciamento de crise – pessoa jurídica, limite de
R$ 1.000.000,00; (ii) eventos extraordinários com reguladores, limite de R$ 20% do limite máximo
geral; e (iii) cobertura adicional para multas e penalidades cíveis e administrativas no valor de R$
5.000.000,00.
A apólice não possui cobertura para oferta pública de valores mobiliários da Companhia ou suas
Subsidiárias para a qual um prospecto tenha sido elaborado ou divulgado após o início do Período
de Vigência da Apólice. Entretanto, a seguradora poderá conceder a cobertura para tal oferta pública
mediante análise prévia do prospecto e cobrança de prêmio adicional. Além disso, multas
decorrentes de condenação penal ou outra que não de natureza cível ou administrativa, não são
encobertos pelo seguro.
A companhia não possui acordos de indenidade.
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12.12 - Outras informações relevantes

2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV
$VVHPEOHLDV*HUDLVGD&RPSDQKLD
$SUHVHQWDPRVDEDL[RFRPUHODomRjV$VVHPEOHLDV*HUDLVGD&RPSDQKLDUHDOL]DGDVQRV~OWLPRV
WUrVH[HUFtFLRVVRFLDLV L UHVXPRGDVSULQFLSDLVPDWpULDVDSURYDGDV LL GDWDGHVXDUHDOL]DomRH
LLL TXyUXPGHLQVWDODomR
(YHQWR
$VVHPEOHLD*HUDO
([WUDRUGLQiULD

3ULQFLSDLV0DWpULDV

'DWD

$SURYDomRGHDXPHQWRGHFDSLWDO



&RQYRFDomR

4XyUXP

1RVWHUPRVGRDUW

GRV

GD/6$

$FLRQLVWDV

L  &RQWUDWDomR GH ILQDQFLDPHQWR
$VVHPEOHLD*HUDO
([WUDRUGLQiULD

LL  &RQVWLWXLomR GH SHQKRU VREUH
Do}HV LLL  2XWRUJD GH JDUDQWLDV



1RVWHUPRVGRDUW

GRV

GD/6$

$FLRQLVWDV

1RVWHUPRVGRDUW

GRV

GD/6$

$FLRQLVWDV

ILGHMXVVyULDVSHODV&RQWURODGDV
$VVHPEOHLD*HUDO
([WUDRUGLQiULD

5HHOHLomRGH'LUHWRUHV



$VVHPEOHLD*HUDO
([WUDRUGLQiULD

$SURYDomRGHDXPHQWRGHFDSLWDO



$VVHPEOHLD*HUDO
([WUDRUGLQiULD

&RQVWLWXLomRGHSHQKRUVREUHDo}HV
QR kPELWR GR ILQDQFLDPHQWR FRP



,)&

1RVWHUPRVGRDUW

GRV
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$FLRQLVWDV

1RVWHUPRVGRDUW

GRV

GD/6$

$FLRQLVWDV
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GRV

GD/6$

$FLRQLVWDV
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L $SURYDomRGRH[HUFtFLRGRGLUHLWR
GH YRWR QR kPELWR GR FRQWUDWR GH
ILQDQFLDPHQWR LL  $OWHUDomR SDUD
DPSOLDomR GR SHQKRU VREUH D
$VVHPEOHLD*HUDO
([WUDRUGLQiULD

WRWDOLGDGHGDVTXRWDVGHWLWXODULGDGH
GD &RPSDQKLD

LLL  $SURYDU D



1RVWHUPRVGRDUW

GRV

GD/6$

$FLRQLVWDV

RXWRUJD GH JDUDQWLDV ILGHMXVVyULDV
QR

kPELWR

GR

FRQWUDWR

GH

ILQDQFLDPHQWR LY  $OWHUDU R SUD]R
GHRXWRUJDGHSURFXUDo}HV
$VVHPEOHLD*HUDO
([WUDRUGLQiULD
$VVHPEOHLD*HUDO
([WUDRUGLQiULD

5HHOHLomRGH'LUHWRUHV



&HOHEUDomR GH P~WXR FRP D
9LGHRPDU

$VVHPEOHLD*HUDO
([WUDRUGLQiULD

&HOHEUDomR GH P~WXR FRP D &DER

$VVHPEOHLD*HUDO
([WUDRUGLQiULD

&HOHEUDomR GH P~WXR FRP D &DER

7HOHFRP
7HOHFRP





$VVHPEOHLD*HUDO
$SURYDomRGHDXPHQWRGHFDSLWDO
([WUDRUGLQiULD



$VVHPEOHLD*HUDO
$SURYDomRGHDXPHQWRGHFDSLWDO
([WUDRUGLQiULD



$VVHPEOHLD*HUDO $SURYDomR GH DXPHQWR GH FDSLWDO
UHQ~QFLDHHOHLomRGH'LUHWRUHV
([WUDRUGLQiULD
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$FLRQLVWDV

1RVWHUPRVGRDUW
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GD/6$

$FLRQLVWDV

*RYHUQDQoD&RUSRUDWLYD
Código Brasileiro de Governança Corporativa coordenado pelo IBGC
6HJXQGR R ,QVWLWXWR %UDVLOHLUR GH *RYHUQDQoD &RUSRUDWLYD ³,%*&´  JRYHUQDQoD FRUSRUDWLYD p R
VLVWHPDSHORTXDODVVRFLHGDGHVVmRGLULJLGDVHPRQLWRUDGDVHQYROYHQGRRVUHODFLRQDPHQWRVHQWUH
DFLRQLVWDV FRQVHOKR GH DGPLQLVWUDomR GLUHWRULD DXGLWRUHV LQGHSHQGHQWHV H FRQVHOKR ILVFDO 2V
SULQFtSLRVEiVLFRVTXHQRUWHLDPHVWDSUiWLFDVmR L WUDQVSDUrQFLD LL HTXLGDGH LLL SUHVWDomRGH
FRQWDV accountability H LY UHVSRQVDELOLGDGHFRUSRUDWLYD
3HORSULQFtSLRGDWUDQVSDUrQFLDHQWHQGHVHTXHDDGPLQLVWUDomRGHYHFXOWLYDURGHVHMRGHLQIRUPDU
QmRVyRGHVHPSHQKRHFRQ{PLFRILQDQFHLURGDFRPSDQKLDPDVWDPEpPWRGRVRVGHPDLVIDWRUHV
DLQGDTXHLQWDQJtYHLV TXHQRUWHLDPDDomRHPSUHVDULDO3RUHTXLGDGHHQWHQGHVHRWUDWDPHQWRMXVWR
HLJXDOLWiULRGHWRGRVRVJUXSRVPLQRULWiULRVFRODERUDGRUHVFOLHQWHVIRUQHFHGRUHVRXFUHGRUHV2
accountability SRU VXD YH] FDUDFWHUL]DVH SHOD SUHVWDomR GH FRQWDV GD DWXDomR GRV DJHQWHV GH
JRYHUQDQoDFRUSRUDWLYDDTXHPRVHOHJHXFRPUHVSRQVDELOLGDGHLQWHJUDOGDTXHOHVSRUWRGRVRVDWRV
TXHSUDWLFDUHP3RUILPUHVSRQVDELOLGDGHFRUSRUDWLYDUHSUHVHQWDXPDYLVmRPDLVDPSODGDHVWUDWpJLD
HPSUHVDULDOFRPDLQFRUSRUDomRGHFRQVLGHUDo}HVGHRUGHPVRFLDOHDPELHQWDOQDGHILQLomRGRV
QHJyFLRVHRSHUDo}HV
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'HQWUHDVSUiWLFDVGHJRYHUQDQoDFRUSRUDWLYDUHFRPHQGDGDVSHOR,%*&HPVHX&yGLJR%UDVLOHLUR
GH*RYHUQDQoDV&RUSRUDWLYDD&RPSDQKLDDGRWDDVVHJXLQWHV
•

•

FDSLWDOVRFLDOFRPSRVWRVRPHQWHSRUDo}HVRUGLQiULDVSURSRUFLRQDQGRGLUHLWRGHYRWRDWRGRV
RVDFLRQLVWDV
REULJDWRULHGDGHGHUHDOL]DomRGHRIHUWDS~EOLFDGHDTXLVLomRGHDo}HVTXDQGRGDRFRUUrQFLD
GHWUDQVDo}HVHPTXHVHFRQILJXUHDDOLHQDomRGRFRQWUROHDFLRQiULRDWRGRVRVVyFLRVHQmR
DSHQDV DRV GHWHQWRUHV GR EORFR GH FRQWUROH 7RGRV RV DFLRQLVWDV GHYHP WHU D RSomR GH
YHQGHUVXDVDo}HVSHORPHVPRSUHoRHQDVPHVPDVFRQGLo}HV$WUDQVIHUrQFLDGRFRQWUROH
GHYHVHUIHLWDDSUHoRWUDQVSDUHQWH

•

FRQWUDWDomRGHHPSUHVDGHDXGLWRULDLQGHSHQGHQWHTXHWHQKDSUHVWDGRVHUYLoRVGHDXGLWRULD
LQWHUQDSDUDDFRPSDQKLDKiPDLVGHWUrVDQRV

•

QmRDFXPXODomRGRFDUJRGHGLUHWRUSUHVLGHQWHHSUHVLGHQWHGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomR

•

DGRomR GH SROtWLFD GH JHUHQFLDPHQWR GH ULVFRV FyGLJR GH pWLFD H FRQGXWD H SROtWLFD GH
QHJRFLDomRGHYDORUHVPRELOLiULRV

•

GHILQLomR GH FDOHQGiULR DQXDO FRP SUHYLVmR GH DJHQGD DQXDO WHPiWLFD FRP DVVXQWRV
UHOHYDQWHVHGDWDVGHGLVFXVVmRLQFOXLQGRDVGDWDVGDVUHXQL}HVRUGLQiULDV

•

DWDV GH UHXQLmR GR FRQVHOKR GH DGPLQLVWUDomR UHGLJLGDV FRP FODUH]D H TXH UHJLVWUHP DV
GHFLV}HVWRPDGDVDVSHVVRDVSUHVHQWHVRVYRWRVGLYHUJHQWHVHDVDEVWHQo}HVGHYRWRH

•

XWLOL]DomRGDDVVHPEOHLDJHUDOGHDFLRQLVWDVSDUDFRPXQLFDUDFRQGXomRGRVQHJyFLRVGD
FRPSDQKLDVHQGRTXHDVDWDVSHUPLWHPRSOHQRHQWHQGLPHQWRGDVGLVFXVV}HVKDYLGDVQD
DVVHPEOHLDHWUD]HPDLGHQWLILFDomRGRVYRWRVSURIHULGRVSHORVDFLRQLVWDV

Novo Mercado
(P  D % LQWURGX]LX WUrV VHJPHQWRV GH QHJRFLDomR FRP QtYHLV GLIHUHQWHV GH SUiWLFDV GH
JRYHUQDQoDFRUSRUDWLYDGHQRPLQDGRV1tYHO,1tYHO,,H1RYR0HUFDGRFRPRREMHWLYRGHHVWLPXODU
DV FRPSDQKLDV D VHJXLU PHOKRUHV SUiWLFDV GH JRYHUQDQoD FRUSRUDWLYD H DGRWDU XP QtYHO GH
GLYXOJDomR GH LQIRUPDo}HV DGLFLRQDO HP UHODomR DR H[LJLGR SHOD OHJLVODomR 2V VHJPHQWRV GH
OLVWDJHP VmR GHVWLQDGRV j QHJRFLDomR GH Do}HV HPLWLGDV SRU FRPSDQKLDV TXH VH FRPSURPHWDP
YROXQWDULDPHQWH D REVHUYDU SUiWLFDV GH JRYHUQDQoD FRUSRUDWLYD H H[LJrQFLDV GH GLYXOJDomR GH
LQIRUPDo}HVDOpPGDTXHODVMiLPSRVWDVSHODOHJLVODomREUDVLOHLUD(PJHUDOWDLVUHJUDVDPSOLDPRV
GLUHLWRV GRV DFLRQLVWDV H HOHYDP D TXDOLGDGH GDV LQIRUPDo}HV IRUQHFLGDV DRV DFLRQLVWDV 2 1RYR
0HUFDGRpRPDLVULJRURVRGHOHVH[LJLQGRPDLRUJUDXGHSUiWLFDVGHJRYHUQDQoDFRUSRUDWLYDGHQWUH
RVWUrVVHJPHQWRV
$VUHJUDVLPSRVWDVSHOR1RYR0HUFDGRYLVDPDFRQFHGHUWUDQVSDUrQFLDFRPUHODomRjVDWLYLGDGHV
HVLWXDomRHFRQ{PLFDGDVFRPSDQKLDVDRPHUFDGREHPFRPRPDLRUHVSRGHUHVSDUDRVDFLRQLVWDV
PLQRULWiULRVGHSDUWLFLSDomRQDDGPLQLVWUDomRGDVFRPSDQKLDVHQWUHRXWURVGLUHLWRV
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'HVFULomRGDSROtWLFDRXSUiWLFDGHUHPXQHUDomRLQFOXVLYHGDGLUHWRULDQmR
HVWDWXWiULD
D
REMHWLYRV GD SROtWLFD RX SUiWLFD GH UHPXQHUDomR LQIRUPDQGR VH D SROtWLFD GH
UHPXQHUDomR IRL IRUPDOPHQWH DSURYDGD yUJmR UHVSRQViYHO SRU VXD DSURYDomR H FDVR R
HPLVVRUGLYXOJXHDSROtWLFDORFDLVQDUHGHPXQGLDOGHFRPSXWDGRUHVRQGHRGRFXPHQWRSRGH
VHUFRQVXOWDGR
$SROtWLFDGHUHPXQHUDomRGD&RPSDQKLDHVWDEHOHFHGLUHWUL]HVTXHGHYHUmRVHUREVHUYDGDVTXDQWR
j UHPXQHUDomR GRV PHPEURV GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR GD 'LUHWRULD H GRV &RPLWrV GH
$VVHVVRUDPHQWR DR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR HP FRQMXQWR RV ³$GPLQLVWUDGRUHV´  EHP FRPR
GRVPHPEURVGR&RQVHOKR)LVFDO TXDQGRLQVWDODGR 
$ SROtWLFD p QRUWHDGD SHOD DSOLFDomR GH FULWpULRV H SULQFtSLRV pWLFRV H WpFQLFRV GH YDORUL]DomR H
DGPLQLVWUDomRGDVGLIHUHQWHVHVWUXWXUDVIXQFLRQDLVGD&RPSDQKLDHYLVDDVVHJXUDUDPDQXWHQomRGH
SDGU}HV GH HTXLOtEULR LQWHUQR H H[WHUQR FRPSDWtYHLV FRP DV UHVSRQVDELOLGDGHV GH FDGD FDUJR H
FRPSHWLWLYRV DR PHUFDGR GH WUDEDOKR UHJXODPHQWDQGR FULWpULRV H HVWDEHOHFHQGR FRQWUROHV
DGPLQLVWUDWLYRVFDSD]HVGHUHVSRQGHUjVGLYHUVDVQHFHVVLGDGHVGD&RPSDQKLD
(POLQKDVJHUDLVDSROtWLFDHVWDEHOHFHFRPSRQHQWHVGHUHPXQHUDo}HVFRQGLo}HVHEHQHItFLRV TXH
SRGHPYDULDUDGHSHQGHGRFDUJRRFXSDGRGHDFRUGRFRPHVSHFLILFLGDGHVUHODFLRQDGDVDRWHPSR
GHGLFDGRFRQKHFLPHQWRWpFQLFRH[SHULrQFLDSDUWLFLSDomRHPFRPLWrVGHDVVHVVRUDPHQWRGHQWUH
RXWUDVFDUDFWHUtVWLFDV FRQIRUPHGHWDOKDGRQRLWHP E DEDL[R
$SROtWLFDIRLGHYLGDPHQWHDSURYDGDSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDUHDOL]DGDHP
GHDJRVWRGHHHVWiGLVSRQtYHOSDUDFRQVXOWDQRVHJXLQWHZHEVLWHULFRQH[DRILEUDFRPEU
E

FRPSRVLomRGDUHPXQHUDomR
L

GHVFULomRGRVHOHPHQWRVGDUHPXQHUDomRHRVREMHWLYRVGHFDGDXPGHOHV

$UHPXQHUDomRSDJDDRV$GPLQLVWUDGRUHVVmRLQFHQWLYRVSDUDDPHOKRULDGHVXDJHVWmRHDUHWHQomR
GHVHXVH[HFXWLYRVYLVDQGRJDQKRSHORFRPSURPLVVRGHUHVXOWDGRVGHFXUWRHORQJRSUD]R([FHWR
SHORVPHPEURVGR&RQVHOKR)LVFDO TXHUHFHEHPDSHQDVXPDUHPXQHUDomRIL[DHDLQGDDSHQDV
TXDQGR LQVWDODGR  D UHPXQHUDomR JOREDO GRV $GPLQLVWUDGRUHV HQYROYH L  UHPXQHUDomR IL[D LL 
UHPXQHUDomRYDULiYHO LLL EHQHItFLRV LY UHPXQHUDomREDVHDGDHPDo}HVH Y RXWURVLQFHQWLYRV
TXHR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRYHQKDDGHWHUPLQDU
$UHPXQHUDomRIL[DGRV$GPLQLVWUDGRUHVHPHPEURVGR&RQVHOKR)LVFDOREVHUYDDUHVSRQVDELOLGDGH
GHFDGDFDUJRHDVH[SHULrQFLDVLQGLYLGXDLVHWHPFRPRREMHWLYRDFRPSHQVDomRGLUHWDPHQWHSHORV
VHUYLoRVSUHVWDGRVHPOLQKDFRPDVSUiWLFDVGRPHUFDGR6HPSUHMXt]RGHRXWUDVKLSyWHVHVSRGH
VHUUHYLVWDSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRSDUDDWXDOL]DomRPRQHWiULDRXVLPSOHVUHYLVmR
$UHPXQHUDomRYDULiYHOWHPFRPRREMHWLYRGLUHFLRQDUDVDo}HVGRV$GPLQLVWUDGRUHVDRFXPSULPHQWR
GRVREMHWLYRVHVWUDWpJLFRVGD&RPSDQKLDYLVDQGRDWHQGHUDRVLQWHUHVVHVGHVHXVLQYHVWLGRUHVGH
VHXVFOLHQWHVHGHPDLVstakeholdersGD&RPSDQKLD-XVWDPHQWHSRUVHWUDWDUGHSDUFHODYDULiYHO
HVWi YLQFXODGD DR GHVHPSHQKR GD &RPSDQKLD H VXMHLWD DR DWHQGLPHQWR GH PHWDV LQGLYLGXDLV H
FROHWLYDV 2 quantum UHPXQHUDWyULR UHVXOWD GH XP SURFHVVR GH DYDOLDomR REMHWLYD H VXEMHWLYD GR
SDUWLFLSDQWH VHQGR TXH D DYDOLDomR REMHWLYD SRGHUi UHVXOWDU GR FXPSULPHQWR GH PHWDV DQXDLV
HVWDEHOHFLGDV HP FRQWUDWR GH JHVWmR HQTXDQWR D DYDOLDomR VXEMHWLYD VHUi DTXHOD UHDOL]DGD SRU
VXSHULRUHV SDUHV HRX VXERUGLQDGRV FRQIRUPH YHQKD D VHU GHWHUPLQDGR SHOR &RQVHOKR GH
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$GPLQLVWUDomR2SDJDPHQWRGDSDUFHODYDULiYHOpUHDOL]DGRHPDWpPHVHVDSyVRHQFHUUDPHQWR
GHFDGDH[HUFtFLRVRFLDO
2VEHQHItFLRVFRQFHGLGRVDRVDGPLQLVWUDGRUHVWUDWDPVHGRRIHUHFLPHQWRGHXPSDFRWHFRPSDWtYHO
FRP D SUiWLFD GH PHUFDGR 2V DGPLQLVWUDGRUHV SRGHP ID]HU MXV D EHQHItFLRV FRPR DVVLVWrQFLD
PpGLFD DVVLVWrQFLD RGRQWROyJLFD VHJXUR GH YLGD YDOH UHIHLomR FHVWD EiVLFD FRQYrQLR FRP
IDUPiFLDDX[tOLRFUHFKHHQWUHRXWURV
$UHPXQHUDomREDVHDGDHPDo}HVSRUVXDYH]WHPFRPRREMHWLYRSURPRYHUXPDOLQKDPHQWRGH
LQWHUHVVHVGRVSULQFLSDLVDGPLQLVWUDGRUHVQDEXVFDGHFUHVFLPHQWRHOXFUDWLYLGDGHDORQJRSUD]RGD
&RPSDQKLDHGHVXDVVXEVLGLiULDVSURSRUFLRQDQGRjVSHVVRDVTXHHVWmRRXHVWDUmRHQYROYLGDVQR
FUHVFLPHQWR GD &RPSDQKLD H GH VXDV VXEVLGLiULDV D RSRUWXQLGDGH GH DGTXLULU XP GLUHLWR GH
SURSULHGDGHQD&RPSDQKLDGHVVHPRGRHVWLPXODQGRHVVDVSHVVRDVDFRQWULEXtUHPHSDUWLFLSDUHP
GR VXFHVVR GD &RPSDQKLD H GH VXDV VXEVLGLiULDV QR ORQJR SUD]R $WXDOPHQWH GHWHUPLQDGRV
PHPEURVGDDGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDVmRSDUWHGHXPFRQWUDWRGHRSomRGHFRPSUDGHDo}HV
GD&RPSDQKLDFRPRDWXDODFLRQLVWDFRQWURODGRUGD&RPSDQKLD3DUDPDLVLQIRUPDo}HVYHULWHP
GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
LL 

TXDODSURSRUomRGHFDGDHOHPHQWRQDUHPXQHUDomRWRWDO

$WDEHODDEDL[RDSUHVHQWDDSURSRUomRGHFDGDHOHPHQWRQDFRPSRVLomRGDUHPXQHUDomRWRWDOGD
'LUHWRULD QRV WUrV ~OWLPRV H[HUFtFLRV VRFLDLV VHQGR TXH D &RPSDQKLD QmR SRVVXtD &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRRX&RQVHOKR)LVFDOLQVWDODGRHPWDLVH[HUFtFLRVVRFLDLV


([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH



HPUHODomRjUHPXQHUDomRWRWDO


'LUHWRULD

6DOiULR%DVH

5HPXQHUDomR
9DULiYHO

5HPXQHUDomR
EDVHDGDHPDo}HV

7RWDO












([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH



HPUHODomRjUHPXQHUDomRWRWDO


'LUHWRULD

6DOiULR%DVH

5HPXQHUDomR
9DULiYHO

5HPXQHUDomR
EDVHDGDHPDo}HV

7RWDO












([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH



HPUHODomRjUHPXQHUDomRWRWDO


'LUHWRULD

6DOiULR%DVH

5HPXQHUDomR
9DULiYHO

5HPXQHUDomR
EDVHDGDHPDo}HV

7RWDO










LLL 
PHWRGRORJLD GH FiOFXOR H GH UHDMXVWH GH FDGD XP GRV HOHPHQWRV GD
UHPXQHUDomR
2 YDORU GD UHPXQHUDomR p GHWHUPLQDGR SHOR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR H GHSHQGH GD
UHVSRQVDELOLGDGHDWULEXtGDDFDGDFDUJR&DVRQRGHFRUUHUGDVDWLYLGDGHVGD&RPSDQKLDR&RQVHOKR
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GH $GPLQLVWUDomR FRQVLGHUH TXH D XP FDUJR HVSHFtILFR IRL DWULEXtGD PDLRU RX PHQRU
UHVSRQVDELOLGDGHSRGHUiHPUHXQLmRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRUHDYDOLDUDUHPXQHUDomRIL[D
$OpPGLVVRDUHPXQHUDomRSRGHVHUSHULRGLFDPHQWHDMXVWDGDSHORPHVPRyUJmRYLVDQGRDFRUUHomR
PRQHWiULDHHYHQWXDLVUHDMXVWHVSHUWLQHQWHV$UHPXQHUDomRYDULiYHOSRUVXDYH]pFDOFXODGDFRP
EDVHQDDYDOLDomRREMHWLYDHVXEMHWLYDGHGHVHPSHQKRGHFDGDPHPEUR
LY 

UD]}HVTXHMXVWLILFDPDFRPSRVLomRGDUHPXQHUDomR

$FRPSRVLomRGDUHPXQHUDomRpEDVHDGDWDQWRQDUHVSRQVDELOLGDGHGHFDGDFDUJREHPFRPRQD
PHULWRFUDFLDHQRVUHVXOWDGRVGD&RPSDQKLD1HVVHVHQWLGRDUHPXQHUDomRGRV$GPLQLVWUDGRUHV
DXPHQWDGHDFRUGRFRPRGHVHPSHQKRLQGLYLGXDOHFROHWLYRVHQGRTXHUHFHEHUmRQRPtQLPRD
UHPXQHUDomRIL[D
Y

PHPEURVQmRUHPXQHUDGRV

2V GLUHWRUHV HVWDWXWiULRV UHODFLRQDGRV DR DWXDO DFLRQLVWD FRQWURODGRU GD &RPSDQKLD UHQXQFLDUDP
QRV~OWLPRVWUrVH[HUFtFLRVVRFLDLVDRUHFHELPHQWRGHUHPXQHUDomR
F
SULQFLSDLV LQGLFDGRUHV GH GHVHPSHQKR TXH VmR OHYDGRV HP FRQVLGHUDomR QD
GHWHUPLQDomRGHFDGDHOHPHQWRGDUHPXQHUDomR
2V$GPLQLVWUDGRUHVHPHPEURVGR&RQVHOKR)LVFDOSRGHUmRWHUQDUHPXQHUDomRFRPSRQHQWHVGH
UHPXQHUDo}HVFRQGLo}HVHEHQHItFLRVGLIHUHQWHV&DGDHOHPHQWRGDUHPXQHUDomRGHSHQGHGRFDUJR
H GH RXWUDV HVSHFLILFLGDGHV VHQGR TXH RV SULQFLSDLV LQGLFDGRUHV VH UHIHUHP DR WHPSR GHGLFDGR
FRQKHFLPHQWRWpFQLFRH[SHULrQFLDGHQWUHRXWUDVFDUDFWHUtVWLFDV
G
FRPR D UHPXQHUDomR p HVWUXWXUDGD SDUD UHIOHWLU D HYROXomR GRV LQGLFDGRUHV GH
GHVHPSHQKR
1DVUHXQL}HVGHSODQHMDPHQWRHVWUDWpJLFRGD&RPSDQKLDVmRGHILQLGRVLQGLFDGRUHVGHGHVHPSHQKR
TXHYLVDPDRHVWDEHOHFLPHQWRGHPHWDVGHFUHVFLPHQWRGD&RPSDQKLD1HVVHVHQWLGRDEXVFDGH
PHOKRUHV UHVXOWDGRV RSHUDFLRQDLV H ILQDQFHLURV VH UHIOHWH QD UHPXQHUDomR YDULiYHO PDQWHQGR DV
HTXLSHVPRWLYDGDV
H
FRPR D SROtWLFD RX SUiWLFD GH UHPXQHUDomR VH DOLQKD DRV LQWHUHVVHV GR HPLVVRU GH
FXUWRPpGLRHORQJRSUD]R
$ UHPXQHUDomR WHP FRPR REMHWLYR LQFHQWLYDU RV GLUHWRUHV D EXVFDU D PHOKRU UHQWDELOLGDGH GRV
SURMHWRVGHVHQYROYLGRVSHOD&RPSDQKLDGHPDQHLUDDDOLQKDURVLQWHUHVVHVGRVDGPLQLVWUDGRUHVH
DFLRQLVWDV 1D SHUVSHFWLYD GH FXUWR SUD]R EXVFD DOLQKDUVDOiULRV H EHQHItFLRV FRPSDWtYHLVFRP R
PHUFDGR(PPpGLRSUD]RREMHWLYDDOLQKDUDUHPXQHUDomRFRPDSDUWLFLSDomRGHUHVXOWDGRVHQR
ORQJR SUD]R YLVD UHWHU SURILVVLRQDLV GH TXDOLILFDomR HVWDQGR GH DFRUGR FRP R GHVHPSHQKR GD
&RPSDQKLDRQGHRSURILVVLRQDOFRPSDUWLOKDRULVFRHRUHVXOWDGRFRPD&RPSDQKLD
I
H[LVWrQFLDGHUHPXQHUDomRVXSRUWDGDSRUVXEVLGLiULDVFRQWURODGDVRXFRQWURODGRUHV
GLUHWRVRXLQGLUHWRV
$WRWDOLGDGHGDUHPXQHUDomRGDDGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDQRV~OWLPRVWUrVH[HUFtFLRVVRFLDLV
IRLVXSRUWDGDSHOD&RPSDQKLD$OpPGLVVRGHWHUPLQDGRVPHPEURVGDDGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLD
VmR SDUWH GH XP FRQWUDWR GH RSomR GH FRPSUD GH Do}HV GD &RPSDQKLD FRP R DWXDO DFLRQLVWD
FRQWURODGRUGD&RPSDQKLD3DUDPDLVLQIRUPDo}HVYHULWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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J
H[LVWrQFLD GH TXDOTXHU UHPXQHUDomR RX EHQHItFLR YLQFXODGR j RFRUUrQFLD GH
GHWHUPLQDGRHYHQWRVRFLHWiULRWDOFRPRDDOLHQDomRGRFRQWUROHVRFLHWiULRGRHPLVVRU
1mR H[LVWH TXDOTXHU UHPXQHUDomR RX EHQHItFLR YLQFXODGR j RFRUUrQFLD GH GHWHUPLQDGR HYHQWR
VRFLHWiULR
K
SUiWLFDV H SURFHGLPHQWRV DGRWDGRV SHOR FRQVHOKR GH DGPLQLVWUDomR SDUD GHILQLU D
UHPXQHUDomRLQGLYLGXDOGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRHGDGLUHWRULD
L
yUJmRV H FRPLWrV TXH SDUWLFLSDP GR SURFHVVR GHFLVyULR H GH TXH IRUPD
SDUWLFLSDP
8PDYH]DSURYDGDDUHPXQHUDomRJOREDOGRVDGPLQLVWUDGRUHVQRVWHUPRVGD/HLGDV6RFLHGDGHV
SRU Do}HV R yUJmR UHVSRQViYHO SHOR SURFHVVR GHFLVyULR GH UHPXQHUDomR LQGLYLGXDO VHJXQGR R
(VWDWXWR6RFLDOGD&RPSDQKLDpR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLD
LL 

FULWpULRVHPHWRGRORJLDXWLOL]DGDSDUDDIL[DomRGDUHPXQHUDomRLQGLYLGXDO

3DUDGHILQLomRGDUHPXQHUDomRGRVDGPLQLVWUDGRUHVHPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD
&RPSDQKLD VmR FRQVLGHUDGDV DV SUiWLFDV GH PHUFDGR SDUD XVXDOPHQWH DSOLFDGDV QR VHWRU GD
&RPSDQKLDHVSHFLDOPHQWHHPHPSUHVDVGRPHVPRSRUWHGD&RPSDQKLD
LLL 
IUHTXrQFLDHIRUPDGHDYDOLDomRGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRSDUDDGHTXDomR
GDSROtWLFDGHUHPXQHUDomR
$ DYDOLDomR GD DGHTXDomR GD SROtWLFD GH UHPXQHUDomR p UHDOL]DGD DQXDOPHQWH SRU RFDVLmR GD
FRQYRFDomRGD$VVHPEOHLD*HUDO2UGLQiULDGD&RPSDQKLDOHYDQGRVHHPFRQVLGHUDomRDVSUiWLFDV
GHPHUFDGRXVXDOPHQWHDSOLFDGDVQRVHWRUGD&RPSDQKLDHVSHFLDOPHQWHHPHPSUHVDVGRPHVPR
SRUWHGD&RPSDQKLD
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Remuneração total prevista para o Exercício Social corrente 31/12/2020 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

5,00

3,00

0,00

8,00

Nº de membros remunerados

5,00

3,00

0,00

8,00

600.000,00

4.300.000,00

0,00

4.900.000,00

0,00

100.000,00

0,00

100.000,00

50.000,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bônus

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

600.000,00

0,00

600.000,00

1.000.000,00

0,00

0,00

1.000.000,00

Conforme disposto no OFÍCIOCIRCULAR/CVM/SEP/N°02/2020 o
número de membros do Conselho de
Administração foi apurado de acordo
com a média anual do número de
membros de referido órgão apurado
mensalmente, com duas casas
decimais, e (ii) os valores registrados
na rubrica “outros” se referem aos
encargos incidentes sobre a
remuneração.

Conforme disposto no OFÍCIOCIRCULAR/CVM/SEP/N°
02/2020 o número de membros
da Diretoria Estatutária foi
apurado de acordo com a média
anual do número de membros
de referido órgão apurado
mensalmente, com duas casas
decimais, e (ii) os valores
registrados na rubrica “outros”
se referem aos encargos
incidentes sobre a remuneração.

Conforme disposto no OFÍCIOCIRCULAR/CVM/SEP/N°
02/2020 o número de membros
do Conselho Fiscal foi apurado
de acordo com a média anual do
número de membros de referido
órgão apurado mensalmente,
com duas casas decimais, e (ii)
os valores registrados na rubrica
“outros” se referem aos
encargos incidentes sobre a
remuneração.

1.650.000,00

10.000.000,00

0,00

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore
Benefícios direto e indireto
Participações em comitês
Outros
Descrição de outras
remunerações fixas

Remuneração variável

Descrição de outras
remunerações variáveis

Baseada em ações (incluindo
opções)
Observação

Total da remuneração

10.300.000,00

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

2,00

0,00

2,00

0,00

2.501.229,00

0,00

2.501.229,00

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore

864

PÁGINA: 244 de 344

Formulário de Referência - 2020 - TRIPLE PLAY BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A.

Versão : 1

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

Bônus

0,00

2.468.126,00

0,00

2.468.126,00

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

1.449.324,00

0,00

1.449.324,00

Conforme disposto no OFÍCIOCIRCULAR/CVM/SEP/N°02/2020 o
número de membros do Conselho de
Administração foi apurado de acordo
com a média anual do número de
membros de referido órgão apurado
mensalmente, com duas casas
decimais, e (ii) os valores registrados
na rubrica “outros” se referem aos
encargos incidentes sobre a
remuneração.

Conforme disposto no OFÍCIOCIRCULAR/CVM/SEP/ N°
02/2020 o número de membros
da Diretoria Estatutária foi
apurado de acordo com a média
anual do número de membros
de referido órgão apurado
mensalmente, com duas casas
decimais, e (ii) os valores
registrados na rubrica “outros”
se referem aos encargos
incidentes sobre a remuneração.

Conforme disposto no OFÍCIOCIRCULAR/CVM/SEP/ N°
02/2020 o número de membros
do Conselho Fiscal foi apurado
de acordo com a média anual do
número de membros de referido
órgão apurado mensalmente,
com duas casas decimais, e (ii)
os valores registrados na rubrica
“outros” se referem aos
encargos incidentes sobre a
remuneração.

0,00

6.418.679,00

0,00

Descrição de outras
remunerações fixas

Remuneração variável

Descrição de outras
remunerações variáveis

Observação

Total da remuneração

6.418.679,00

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

2,00

0,00

2,00

Salário ou pró-labore

0,00

2.284.760,00

0,00

2.284.760,00

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

0,00

1.039.557,00

0,00

1.039.557,00

Remuneração fixa anual

Descrição de outras
remunerações fixas

Remuneração variável
Bônus
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Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

3.973.446,00

0,00

3.973.446,00

Conforme disposto no OFÍCIOCIRCULAR/CVM/SEP/N°02/2020 o
número de membros do Conselho de
Administração foi apurado de acordo
com a média anual do número de
membros de referido órgão apurado
mensalmente, com duas casas
decimais, e (ii) os valores registrados
na rubrica “outros” se referem aos
encargos incidentes sobre a
remuneração.

Conforme disposto no OFÍCIOCIRCULAR/CVM/SEP/N°
02/2020 o número de membros
da Diretoria Estatutária foi
apurado de acordo com a média
anual do número de membros
de referido órgão apurado
mensalmente, com duas casas
decimais, e (ii) os valores
registrados na rubrica “outros”
se referem aos encargos
incidentes sobre a remuneração.

Conforme disposto no OFÍCIOCIRCULAR/CVM/SEP/N°
02/2020 o número de membros
do Conselho Fiscal foi apurado
de acordo com a média anual do
número de membros de referido
órgão apurado mensalmente,
com duas casas decimais, e (ii)
os valores registrados na rubrica
“outros” se referem aos
encargos incidentes sobre a
remuneração.

0,00

7.297.763,00

0,00

Descrição de outras
remunerações variáveis

Observação

Total da remuneração

7.297.763,00

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2017 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

0,00

0,00

0,00

0,00

Nº de membros remunerados

0,00

0,00

0,00

0,00

Salário ou pró-labore

0,00

2.363.082,00

0,00

2.363.082,00

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

Bônus

0,00

1.040.921,00

0,00

1.040.921,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

Remuneração fixa anual

Descrição de outras
remunerações fixas

Remuneração variável

Descrição de outras
remunerações variáveis

Pós-emprego
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Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

10.554.106,00

0,00

10.554.106,00

Conforme disposto no OFÍCIOCIRCULAR/CVM/SEP/ N°02/2020 o
número de membros do Conselho de
Administração foi apurado de acordo
com a média anual do número de
membros de referido órgão apurado
mensalmente, com duas casas
decimais, e (ii) os valores registrados
na rubrica “outros” se referem aos
encargos incidentes sobre a
remuneração.

Conforme disposto no OFÍCIOCIRCULAR/CVM/SEP/ N°
02/2020 o número de membros
da Diretoria Estatutária foi
apurado de acordo com a média
anual do número de membros
de referido órgão apurado
mensalmente, com duas casas
decimais, e (ii) os valores
registrados na rubrica “outros”
se referem aos encargos
incidentes sobre a remuneração.

Conforme disposto no OFÍCIOCIRCULAR/CVM/SEP/ N°
02/2020 o número de membros
do Conselho Fiscal foi apurado
de acordo com a média anual do
número de membros de referido
órgão apurado mensalmente,
com duas casas decimais, e (ii)
os valores registrados na rubrica
“outros” se referem aos
encargos incidentes sobre a
remuneração.

0,00

13.958.109,00

0,00

Observação

Total da remuneração

867
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13.3 - Remuneração Variável do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária E
Conselho Fiscal
5HPXQHUDomRYDULiYHOGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRGLUHWRULDHVWDWXWiULD
HFRQVHOKRILVFDO


3UHYLVWDSDUD


&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR

'LUHWRULD(VWDWXWiULD

&RQVHOKR)LVFDO

7RWDO

1WRWDOGH
PHPEURV









1GHPHPEURV
UHPXQHUDGRV









%{QXV
9DORUPtQLPRSUHYLVWR
QRSODQRGH
UHPXQHUDomR









9DORUPi[LPR
SUHYLVWRQRSODQRGH
UHPXQHUDomR









9DORUSUHYLVWRQR
SODQRGH
UHPXQHUDomR±
PHWDVDWLQJLGDV









3DUWLFLSDomRQRVUHVXOWDGRV
9DORUPtQLPRSUHYLVWR
QRSODQRGH
UHPXQHUDomR









9DORUPi[LPR
SUHYLVWRQRSODQRGH
UHPXQHUDomR









9DORUSUHYLVWRQR
SODQRGH
UHPXQHUDomR±
PHWDVDWLQJLGDV











&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR

'LUHWRULD(VWDWXWiULD

&RQVHOKR)LVFDO

7RWDO

1WRWDOGH
PHPEURV









1GHPHPEURV
UHPXQHUDGRV











%{QXV
9DORUPtQLPRSUHYLVWR
QRSODQRGH
UHPXQHUDomR



1$



1$

9DORUPi[LPR
SUHYLVWRQRSODQRGH
UHPXQHUDomR



1$



1$

9DORUSUHYLVWRQR
SODQRGH
UHPXQHUDomR±
PHWDVDWLQJLGDV



1$



1$

9DORUHIHWLYDPHQWH
UHFRQKHFLGRQR
UHVXOWDGRGR
H[HUFtFLRVRFLDO
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3DUWLFLSDomRQRVUHVXOWDGRV
9DORUPtQLPRSUHYLVWR
QRSODQRGH
UHPXQHUDomR









9DORUPi[LPR
SUHYLVWRQRSODQRGH
UHPXQHUDomR









9DORUSUHYLVWRQR
SODQRGH
UHPXQHUDomR±
PHWDVDWLQJLGDV









9DORUHIHWLYDPHQWH
UHFRQKHFLGRQR
UHVXOWDGRGR
H[HUFtFLRVRFLDO











&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR

'LUHWRULD(VWDWXWiULD

&RQVHOKR)LVFDO

7RWDO

1WRWDOGH
PHPEURV









1GHPHPEURV
UHPXQHUDGRV











%{QXV
9DORUPtQLPRSUHYLVWR
QRSODQRGH
UHPXQHUDomR



1$



1$

9DORUPi[LPR
SUHYLVWRQRSODQRGH
UHPXQHUDomR



1$



1$

9DORUSUHYLVWRQR
SODQRGH
UHPXQHUDomR±
PHWDVDWLQJLGDV



1$



1$

9DORUHIHWLYDPHQWH
UHFRQKHFLGRQR
UHVXOWDGRGR
H[HUFtFLRVRFLDO









3DUWLFLSDomRQRVUHVXOWDGRV
9DORUPtQLPRSUHYLVWR
QRSODQRGH
UHPXQHUDomR









9DORUPi[LPR
SUHYLVWRQRSODQRGH
UHPXQHUDomR









9DORUSUHYLVWRQR
SODQRGH
UHPXQHUDomR±
PHWDVDWLQJLGDV









9DORUHIHWLYDPHQWH
UHFRQKHFLGRQR
UHVXOWDGRGR
H[HUFtFLRVRFLDO
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&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR

'LUHWRULD(VWDWXWiULD

&RQVHOKR)LVFDO

7RWDO

1WRWDOGH
PHPEURV









1GHPHPEURV
UHPXQHUDGRV









%{QXV
9DORUPtQLPRSUHYLVWR
QRSODQRGH
UHPXQHUDomR



1$



1$

9DORUPi[LPR
SUHYLVWRQRSODQRGH
UHPXQHUDomR



1$



1$

9DORUSUHYLVWRQR
SODQRGH
UHPXQHUDomR±
PHWDVDWLQJLGDV



1$



1$

9DORUHIHWLYDPHQWH
UHFRQKHFLGRQR
UHVXOWDGRGR
H[HUFtFLRVRFLDO









3DUWLFLSDomRQRVUHVXOWDGRV
9DORUPtQLPRSUHYLVWR
QRSODQRGH
UHPXQHUDomR









9DORUPi[LPR
SUHYLVWRQRSODQRGH
UHPXQHUDomR









9DORUSUHYLVWRQR
SODQRGH
UHPXQHUDomR±
PHWDVDWLQJLGDV









9DORUHIHWLYDPHQWH
UHFRQKHFLGRQR
UHVXOWDGRGR
H[HUFtFLRVRFLDO
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3ODQRGHUHPXQHUDomREDVHDGRHPDo}HVGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRH
GLUHWRULDHVWDWXWiULD
D

WHUPRVHFRQGLo}HVJHUDLV

'HWHUPLQDGRV PHPEURV GD DGPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD ³3DUWLFLSDQWH V ´  FRQIRUPH WDEHOD GR
VXELWHP  J  DEDL[R VmR SDUWH GH FRQWUDWRV LQGLYLGXDLV GH RSomR GH FRPSUD GH Do}HV GD
&RPSDQKLD FHOHEUDGRV QR DQR GH  FRP D $/$2) %UDVLO 0tGLD )XQGR GH ,QYHVWLPHQWR HP
3DUWLFLSDo}HV0XOWLHVWUDWpJLDDWXDODFLRQLVWDFRQWURODGRUGD&RPSDQKLD ³$/$2)0tGLD),3´ SRU
PHLRGRTXDOD$/$2)0tGLD),3RXWRUJRXDRV3DUWLFLSDQWHVRGLUHLWRGHFRPSUDUDo}HVGHHPLVVmR
GD&RPSDQKLDHGHWLWXODULGDGHGR),3 ³&RQWUDWRVGH2SomR´ 
E

SULQFLSDLVREMHWLYRVGRSODQR

2V &RQWUDWRV GH 2So}HV GHVWLQDPVH D SURPRYHU XP DOLQKDPHQWR GH LQWHUHVVHV GRV SULQFLSDLV
DGPLQLVWUDGRUHVQDEXVFDGHFUHVFLPHQWRHOXFUDWLYLGDGHDORQJRSUD]RGD&RPSDQKLDHGHVXDV
VXEVLGLiULDV SURSRUFLRQDQGR jV SHVVRDV TXH HVWmR RX HVWDUmR HQYROYLGDV QR FUHVFLPHQWR GD
&RPSDQKLD H GH VXDV VXEVLGLiULDV D RSRUWXQLGDGH GH DGTXLULU XP GLUHLWR GH SURSULHGDGH QD
&RPSDQKLDGHVVHPRGRHVWLPXODQGRHVVDVSHVVRDVDFRQWULEXtUHPHSDUWLFLSDUHPGRVXFHVVRGD
&RPSDQKLDHGHVXDVVXEVLGLiULDVQRORQJRSUD]R
F

IRUPDFRPRRSODQRFRQWULEXLSDUDHVVHVREMHWLYRV

2V&RQWUDWRVGH2So}HVFRQIHUHPDRV3DUWLFLSDQWHVDSRVVLELOLGDGHGHVHWRUQDUHPDFLRQLVWDVGD
&RPSDQKLD$RSRVVLELOLWDUTXHRV3DUWLFLSDQWHVVHWRUQHPDFLRQLVWDVGD&RPSDQKLDHVSHUDVHTXH
HVWHVWHQKDPIRUWHVLQFHQWLYRVSDUDFRPSURPHWHUVHHIHWLYDPHQWHFRPDFULDomRGHYDORUHH[HUoDP
VXDVIXQo}HVGHPDQHLUDDLQWHJUDUVHDRVLQWHUHVVHVGRVDFLRQLVWDVDRVREMHWLYRVVRFLDLVHDRV
SODQRVGHFUHVFLPHQWRGD&RPSDQKLDDVVLPPD[LPL]DQGRVHXVOXFURV2V&RQWUDWRVGH2So}HV
HVWLPXODPRVSDUWLFLSDQWHVDLQGDSRUPHLRGRFRPSURPHWLPHQWRGHVHXVUHFXUVRVSUySULRVDEXVFDU
D YDORUL]DomR LPHGLDWD GDV Do}HV GH HPLVVmR GD &RPSDQKLD VHP FRQWXGR FRPSURPHWHU R
FUHVFLPHQWRHDYDORUL]DomRIXWXUDGDVDo}HVLJXDOPHQWHUHOHYDQWHVHPIDFHGRPRGHORDGRWDGR2
PRGHORDGRWDGRHVSHUDVHUHILFD]FRPRPHFDQLVPRGHUHWHQomRGHDGPLQLVWUDGRUHVHPSUHJDGRVH
SUHVWDGRUHVGHVHUYLoRVHPIDFHSULQFLSDOPHQWHGRFRPSDUWLOKDPHQWRGDYDORUL]DomRGDVDo}HVGD
&RPSDQKLD
G

FRPRRSODQRVHLQVHUHQDSROtWLFDGHUHPXQHUDomRGRHPLVVRU

$&RPSDQKLDSRVVXLFRPRSROtWLFDDYDORUL]DomRGDPHULWRFUDFLDHVWDEHOHFHQGRPHWDVHVSHFtILFDV
SDUDVHXVDGPLQLVWUDGRUHVDVTXDLVGHYHPVHUFXPSULGDVHPWURFDGHUHPXQHUDomRDGLFLRQDODR
ILQDOGRSHUtRGR2V&RQWUDWRVGH2So}HVVHDGHTXDPjSROtWLFDGHUHPXQHUDomRGD&RPSDQKLDQD
PHGLGDHPTXHHVWLPXODRV3DUWLFLSDQWHVDSHUVHJXLUHPPHOKRUHVUHVXOWDGRVSDUDD&RPSDQKLD
H
FRPRRSODQRDOLQKDRVLQWHUHVVHVGRVDGPLQLVWUDGRUHVHGRHPLVVRUDFXUWRPpGLRH
ORQJRSUD]R
2V&RQWUDWRVGH2So}HVDOLQKDPRVLQWHUHVVHVGD&RPSDQKLDHGHDGPLQLVWUDGRUHVQDPHGLGDHP
TXHYLVDjRWLPL]DomRGDJHVWmRHDPDQXWHQomRGHWDLVDGPLQLVWUDGRUHVFXMRFRPSURPHWLPHQWRH
GHGLFDomR QR GHVHQYROYLPHQWR GH VXDV DWULEXLo}HV LPSDFWDUmR SRVLWLYDPHQWH RV UHVXOWDGRV GD
&RPSDQKLDQRFXUWRHORQJRSUD]R
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I

Q~PHURPi[LPRGHDo}HVDEUDQJLGDV

1R kPELWR GRV &RQWUDWRV GH 2So}HV SRGHULDP VHU DGTXLULGDV  Do}HV RUGLQiULDV GH
WLWXODULGDGHGR$/$2)0tGLD),3TXHGHDFRUGRFRPRVQ~PHURVGRJUXSDPHQWRFRUUHVSRQGHD
Do}HVRUGLQiULDV
J

Q~PHURPi[LPRGHRSo}HVDVHUHPRXWRUJDGDV

1R kPELWR GRV &RQWUDWRV GH 2So}HV IRUDP RXWRUJDGDV  RSo}HV GH FRPSUD GH Do}HV GH
HPLVVmR GD &RPSDQKLD GH WLWXODULGDGH GR $/$2) 0tGLD ),3 DRV DGPLQLVWUDGRUHV GD &RPSDQKLD
HTXLYDOHQWHVDDo}HVRUGLQiULDVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDDSyVDUHDOL]DomRGRJUXSDPHQWR
$WDEHODDEDL[RLQGLFDDTXDQWLGDGHGHRSo}HVGHFRPSUDMiH[HUFLGDVSRUGHWHUPLQDGRVPHPEURV
GDDGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLD FRQVLGHUDQGRRQ~PHURGHDo}HVDSyVRJUXSDPHQWR 
0HPEUR5HPDQHVFHQWH

7RWDOGH$o}HV  

*LOEHUW0LQLRQLV



0DUFXV9DURWWL



&OiXGLR$OYDUH]



(GXDUGR3DXOHWWL



'pFLR)HLMy



6HEDVWLDQ%DOEXHQD



)HUQDQGR3HUHLUD-U



*LVHOOH&DVWUR



'LHJR0DULQKR



7RWDO



$ WDEHOD DEDL[R LQGLFD D TXDQWLGDGH GH RSo}HV GH FRPSUD H[HUFtYHLV UHPDQHVFHQWHV SRU
GHWHUPLQDGRVPHPEURVGDDGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLD FRQVLGHUDQGRRQ~PHURGHDo}HVDSyVR
JUXSDPHQWR 
0HPEUR5HPDQHVFHQWH

7RWDOGH$o}HV  

*LOEHUW0LQLRQLV



0DUFXV9DURWWL



&OiXGLR$OYDUH]



(GXDUGR3DXOHWWL



'pFLR)HLMy



6HEDVWLDQ%DOEXHQD



)HUQDQGR3HUHLUD-U



*LVHOOH&DVWUR



'LHJR0DULQKR



/XL]*XVWDYR6LOYHLUD0DLD



7RWDO




K

FRQGLo}HVGHDTXLVLomRGHDo}HV

$VRSo}HVRXWRUJDGDVQRkPELWRGRV&RQWUDWRVGH2So}HVVHWRUQDUDPH[HUFtYHLVDSyVRWUDQVFXUVR
GHGHWHUPLQDGRVSUD]RVGHFDUrQFLDTXHVHHQFHUUDUDPHPGHGH]HPEURGH
$WpGHMXQKRGHQHQKXPDRSomRIRLH[HUFLGD
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L

FULWpULRVSDUDIL[DomRGRSUHoRGHDTXLVLomRRXH[HUFtFLR

$VRSo}HVIRUDPRXWRUJDGDVQRkPELWRGRV&RQWUDWRVGH2So}HVHPVHLVWUDQFKHVRXSODQRVTXH
VHGLIHUHQFLDPGHDFRUGRFRPRVHXSUHoRGHH[HUFtFLRFRQIRUPHFDUDFWHUtVWLFDVDEDL[R
3ODQR $ R YDORU GH 5 XP UHDO  FRUULJLGR SHOD YDULDomR GR ËQGLFH 1DFLRQDO GH 3UHoRV DR
&RQVXPLGRU $PSOR PHGLGR PHQVDOPHQWH SHOR ,QVWLWXWR %UDVLOHLUR GH *HRJUDILD H (VWDWtVWLFD
³,3&$,%*(´ DSXUDGRSURUDWDGLDHQWUHGHPDUoRGHHDGDWDGRH[HUFtFLRGDVRSo}HVSHOR
3DUWLFLSDQWH
3ODQR%RYDORUGH5 XPUHDO FRUULJLGRSHODYDULDomRGR,3&$,%*(DSXUDGRSURUDWDGLD
HQWUHGHPDUoRGHHDGDWDGRH[HUFtFLRGDVRSo}HVSHOR3DUWLFLSDQWHDFUHVFLGDGH VHWH
SRUFHQWR DRDQR
3ODQR&RYDORUGH5 XPUHDO FRUULJLGRSHODYDULDomRGR,3&$,%*(DSXUDGRSURUDWDGLD
HQWUHGHPDUoRGHHDGDWDGRH[HUFtFLRGDVRSo}HVSHOR3DUWLFLSDQWHDFUHVFLGDGH
GR]HSRUFHQWR DRDQR
3ODQR'RYDORUGH5 XPUHDO FRUULJLGRSHODYDULDomRFDPELDODSXUDGDFRQIRUPHDPpGLD
GDV WD[DV GH FkPELR LH GH FRPSUD H YHQGD  GH GyODUHV QRUWHDPHULFDQRV HP PRHGD FRUUHQWH
QDFLRQDOSXEOLFDGDVSHOR%DQFR&HQWUDOGR%UDVLO ³7D[D0pGLD´ SURUDWDGLDHQWUHGHPDUoRGH
HDGDWDGRH[HUFtFLRGDVRSo}HVSHOR3DUWLFLSDQWH
3ODQR(2YDORUGH5 XPUHDO FRUULJLGRSHODYDULDomRFDPELDODSXUDGDFRQIRUPHD7D[D
0pGLDSURUDWDGLDHQWUHGHPDUoRGHHDGDWDGRH[HUFtFLRGDVRSo}HVSHOR3DUWLFLSDQWH
DFUHVFLGDGH VHWHSRUFHQWR DRDQR
3ODQR)2YDORUGH5 XPUHDO FRUULJLGRSHODYDULDomRFDPELDODSXUDGDFRQIRUPHD7D[D
0pGLDSURUDWDGLDHQWUHGHPDUoRGHHDGDWDGRH[HUFtFLRGDVRSo}HVSHOR3DUWLFLSDQWH
DFUHVFLGDGH GR]HSRUFHQWR DRDQR
2YDORUGHPHUFDGRGHFDGDRSomRGHDomRpHVWLPDGRQDGDWDGDRXWRUJDXVDQGRRPRGHOR³%ODFN
6FKROHV´GHSUHFLILFDomRGHDo}HVRTXDOXVDDVVHJXLQWHVSUHPLVVDVEiVLFDVRSUHoRQDRXWRUJD
R SUHoR GH H[HUFtFLR R SUD]R GH FDUrQFLD D YRODWLOLGDGH GR SUHoR GDV Do}HV R SHUFHQWXDO GH
GLYLGHQGRVGLVWULEXtGRVHDWD[DOLYUHGHULVFR
M

FULWpULRVSDUDIL[DomRGRSUD]RGHH[HUFtFLR

2SUD]RSDUDH[HUFtFLRIRLHVWDEHOHFLGRGDVHJXLQWHIRUPD


3HUFHQWXDOGH2So}HVTXHDGTXLUHPGLUHLWRFRQGLFLRQDGRGHH[HUFtFLR

3UD]RVGHFDUrQFLDGDVRSo}HV 2So}HV$

2So}HV%

2So}HV&

2So}HV'

2So}HV( 2So}HV)

,PHGLDWR
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13.4 - Plano de Remuneração Baseado em Ações do Conselho de Administração E
Diretoria Estatutária
2GLUHLWRGHH[HUFtFLRGDVRSo}HVSHOD3DUWLFLSDQWHGHFDLFRPUHODomRjVRSo}HVH[HUFtYHLVFDVR
KDMDXPDDOWHUDomRGHFRQWUROHGD&RPSDQKLDHUHIHULGDVRSo}HVQmRVHMDPH[HUFLGDVGHQWURGR
SUD]RGH QRYHQWD GLDVFRQWDGRVGDGDWDHPTXHVHYHULILFDURFXPSULPHQWRGDVFRQGLo}HVGH
H[HUFtFLR ³'HFDGrQFLD´ 
N

IRUPDGHOLTXLGDomR

$VRSo}HVGHYHUmRVHUH[HUFLGDVPHGLDQWHSDJDPHQWRGRUHVSHFWLYRSUHoRGHH[HUFtFLRHPPRHGD
FRUUHQWHQDFLRQDOSRUPHLRGHWUDQVIHUrQFLDSDUDFRQWDFRUUHQWHGHWLWXODULGDGHGD$/$2)0tGLD),3
,

UHVWULo}HVjWUDQVIHUrQFLDGDVDo}HV

1mRDSOLFiYHO
P
FULWpULRVHHYHQWRVTXHTXDQGRYHULILFDGRVRFDVLRQDUmRDVXVSHQVmRDOWHUDomRRX
H[WLQomRGRSODQR
1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHRV&RQWUDWRVGH2So}HVQmRSUHYHHPFULWpULRVHHYHQWRVTXH
TXDQGRYHULILFDGRVRFDVLRQDUmRDVXDVXVSHQVmRDOWHUDomRRXH[WLQomR
Q
HIHLWRVGDVDtGDGRDGPLQLVWUDGRUGRVyUJmRVGRHPLVVRUVREUHVHXVGLUHLWRVSUHYLVWRV
QRSODQRGHUHPXQHUDomREDVHDGRHPDo}HV
2EVHUYDGDD'HFDGrQFLDQmRKiHIHLWRVGDVDtGDGRDGPLQLVWUDGRUGRVyUJmRVGD&RPSDQKLDVREUH
VHXVGLUHLWRVSUHYLVWRVQRV&RQWUDWRVGH2So}HV
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13.5 - Remuneração Baseada em Ações

  5HPXQHUDomR EDVHDGD HP Do}HV GR FRQVHOKR GH DGPLQLVWUDomR H GD
GLUHWRULDHVWDWXWiULD
([HUFtFLR6RFLDOHQFHUUDGRHP


&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

'LUHWRULD(VWDWXWiULD

1WRWDOGHPHPEURV





1GHPHPEURVUHPXQHUDGRV





2XWRUJDGHRSo}HVGHFRPSUDVGHDo}HV





'DWDGHRXWRUJD





4XDQWLGDGHGHRSo}HVRXWRUJDGDV





3UD]RSDUDTXHDVRSo}HVVHWRUQHPH[HUFtYHLV





3UD]RPi[LPRSDUDH[HUFtFLRGDVRSo}HV





3UD]RGHUHVWULomRjWUDQVIHUrQFLDGDVDo}HV









3UHoRPpGLRSRQGHUDGRGHH[HUFtFLR
D

'DV RSo}HV HP DEHUWR QR LQtFLR GR
H[HUFtFLRVRFLDO



1$

E

'DVRSo}HVSHUGLGDVGXUDQWHRH[HUFtFLR
VRFLDO



1$

F

'DV RSo}HV H[HUFLGDV GXUDQWH R
H[HUFtFLRVRFLDO



1$

G

'DV RSo}HV H[SLUDGDV GXUDQWH R
H[HUFtFLRVRFLDO



1$

9DORUMXVWRGDVRSo}HVQDGDWDGHFDGDRXWRUJD





'LOXLomRSRWHQFLDOQRFDVRGRH[HUFtFLRGHWRGDV



1$

DVRSo}HVRXWRUJDGDV
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13.6 - Opções em Aberto

  ,QIRUPDo}HV VREUH DV RSo}HV HP DEHUWR GHWLGDV SHOR FRQVHOKR GH
DGPLQLVWUDomRHSHODGLUHWRULDHVWDWXWiULD
([HUFtFLR6RFLDOHQFHUUDGRHP


&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

'LUHWRULD(VWDWXWiULD

1WRWDOGHPHPEURV





1GHPHPEURVUHPXQHUDGRV





2So}HVDLQGDQmRH[HUFtYHLV





4XDQWLGDGH



1$

'DWDHPTXHVHWRUQDUmRH[HUFtYHLV



1$

3UD]RPi[LPRSDUDH[HUFtFLRGDVRSo}HV



1$

3UD]RGHUHVWULomRjWUDQVIHUrQFLDGDVDo}HV



1$

3UHoRPpGLRSRQGHUDGRGHH[HUFtFLR



1$



1$





4XDQWLGDGH





3UD]RPi[LPRSDUDH[HUFtFLRGDVRSo}HV



1$

3UD]RGHUHVWULomRjWUDQVIHUrQFLDGDVDo}HV



1$

3UHoRPpGLRSRQGHUDGRGHH[HUFtFLR



5



5D5

9DORU MXVWR GDV RSo}HV QR ~OWLPR GLD GR
H[HUFtFLRVRFLDO
2So}HVH[HUFtYHLV

9DORUMXVWRWRWDOGDVRSo}HVQR~OWLPRGLDGR
H[HUFtFLRVRFLDO
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13.7 - Opções Exercidas E Ações Entregues

13.7 - Opções exercidas e ações entregues relativas à remuneração baseada em
ações do conselho de administração e da diretoria estatutária
Não aplicável, tendo em vista que não houve exercício de opções nos últimos três exercícios sociais.
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13.8 - Precificação Das Ações/opções

13.8 - Informações necessárias para a compreensão dos dados divulgados nos
itens 13.5 a 13.7 - Método de precificação do valor das ações e das opções
Conforme informado no item 13.4 acima, as opções foram outorgadas no âmbito dos Contratos de
Opções em seis tranches, ou planos, que se diferenciam de acordo com o seu preço de exercício,
conforme características abaixo:
Plano A: o valor de R$1,00 (um real), corrigido pela variação do Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo, medido mensalmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(“IPCA/IBGE”), apurado pro rata dia entre 6 de março de 2015 e a data do exercício das opções pelo
Participante.
Plano B: o valor de R$1,00 (um real), corrigido pela variação do IPCA/IBGE, apurado pro rata dia
entre 6 de março de 2015 e a data do exercício das opções pelo Participante, acrescida de 7% (sete
por cento) ao ano.
Plano C: o valor de R$1,00 (um real), corrigido pela variação do IPCA/IBGE, apurado pro rata dia
entre 6 de março de 2015 e a data do exercício das opções pelo Participante, acrescida de 12%
(doze por cento) ao ano.
Plano D: o valor de R$1,00 (um real), corrigido pela variação cambial, apurada conforme a média
das taxas de câmbio (i.e., de compra e venda) de dólares norte-americanos em moeda corrente
nacional publicadas pelo Banco Central do Brasil (“Taxa Média”), pro rata dia entre 6 de março de
2015 e a data do exercício das opções pelo Participante.
Plano E: O valor de R$1,00 (um real), corrigido pela variação cambial, apurada conforme a Taxa
Média, pro rata dia entre 6 de março de 2015 e a data do exercício das opções pelo Participante,
acrescida de 7% (sete por cento) ao ano.
Plano F: O valor de R$1,00 (um real), corrigido pela variação cambial, apurada conforme a Taxa
Média, pro rata dia entre 6 de março de 2015 e a data do exercício das opções pelo Participante,
acrescida de 12% (doze por cento) ao ano.
O valor de mercado de cada opção de ação é estimado na data da outorga, usando o modelo “BlackScholes” de precificação de ações, o qual usa as seguintes premissas básicas: o preço na outorga,
o preço de exercício, o prazo de carência, a volatilidade do preço das ações, o percentual de
dividendos distribuídos e a taxa livre de risco.
São apresentadas abaixo as premissas para a precificação das opções no âmbito dos Contratos de
Opções:
Plano A

Data de outorga

29/09/2017

Rendimento dos dividendos (%)

0,45%

Volatilidade esperada (%)*

26,32%

Taxa de juros de risco livre (%)

7,75%

Tempo de vida esperada das opções de ações (anos)

3,04

Valor das ações na data da outorga

2,06

Strike projetado

1,16

Valor justo da opção

0,91
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13.8 - Precificação Das Ações/opções

Plano B

Data de outorga

29/09/2017

Rendimento dos dividendos (%)

0,45%

Volatilidade esperada (%)*

26,32%

Taxa de juros de risco livre (%)

7,75%

Tempo de vida esperada das opções de ações (anos)

3,04

Valor das ações na data da outorga

2,06

Strike projetado

1,18

Valor justo da opção

0,89

Plano C

Data de outorga

29/09/2017

Rendimento dos dividendos (%)

0,45%

Volatilidade esperada (%)*

26,32%

Taxa de juros de risco livre (%)

7,75%

Tempo de vida esperada das opções de ações (anos)

3,04

Valor das ações na data da outorga

2,06

Strike projetado

1,20

Valor justo da opção

0,93

Plano D

Data de outorga

29/09/2017

Rendimento dos dividendos (%)

0,45%

Volatilidade esperada (%)*

26,32%

Taxa de juros de risco livre (%)

7,75%

Tempo de vida esperada das opções de ações (anos)

3,04

Valor das ações na data da outorga

2,06

Strike projetado

1,05

Valor justo da opção

1,02

Plano E

Data de outorga

29/09/2017

Rendimento dos dividendos (%)

0,45%

Volatilidade esperada (%)*

26,32%
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13.8 - Precificação Das Ações/opções

Taxa de juros de risco livre (%)

7,75%

Tempo de vida esperada das opções de ações (anos)

3,04

Valor das ações na data da outorga

2,06

Strike projetado

1,07

Valor justo da opção

1,00

Plano F

Data de outorga

29/09/2017

Rendimento dos dividendos (%)

0,45%

Volatilidade esperada (%)*

26,32%

Taxa de juros de risco livre (%)

7,75%

Tempo de vida esperada das opções de ações (anos)

3,04

Valor das ações na data da outorga

2,06

Strike projetado

1,08

Valor justo da opção

0,99

A volatilidade e o rendimento dos dividendos foram extraídos a partir da média do segmento da Companhia na
(*)
Bloomberg.
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13.9 - Participações Detidas Por Órgão

  3DUWLFLSDo}HV HP Do}HV FRWDV H RXWURV YDORUHV PRELOLiULRV FRQYHUVtYHLV
GHWLGDVSRUDGPLQLVWUDGRUHVHFRQVHOKHLURVILVFDLV±SRUyUJmR
1DGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDXPPHPEURGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHGD'LUHWRULD
GD&RPSDQKLDGHWLQKDDo}HVGD&RPSDQKLDRXGRFDSLWDOVRFLDOGD&RPSDQKLD
VREVXDWLWXODULGDGH
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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, tendo em vista que a Companhia não possui planos de previdência conferidos aos
membros do conselho de administração e aos diretores estatutários.
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2,00
4.384.053,00
2.913.709,00
3.648.882,00

2,00

3.706.325,00

2.712.354,00

3.209.340,00

Nº de membros
remunerados

Valor da maior
remuneração(Reais)

Valor da menor
remuneração(Reais)

Valor médio da
remuneração(Reais)

2,00

3,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31/12/2018

31/12/2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31/12/2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31/12/2017

Conselho Fiscal

Conselho de Administração

Versão : 1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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O número de membros de cada órgão foi apurado da forma especificada no Ofício-Circular CVM/SEP/Nº02/2020. A maior remuneração da Diretoria foi percebida por membro que exerceu a
função durante os 12 meses do exercício. O valor da menor remuneração anual individual da Diretoria foi apurado considerando as remunerações efetivamente reconhecidas no resultado do
exercício. A remuneração média considera o total da remuneração anual percebida pelos membros da Diretoria dividido pelo número de membros remunerados informado no item 13.2 acima.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31/12/2017

31/12/2017

O número de membros de cada órgão foi apurado da forma especificada no Ofício-Circular CVM/SEP/Nº02/2020. A maior remuneração da Diretoria foi percebida por membro que exerceu a
função durante os 12 meses do exercício. O valor da menor remuneração anual individual da Diretoria foi apurado considerando as remunerações efetivamente reconhecidas no resultado do
exercício. A remuneração média considera o total da remuneração anual percebida pelos membros da Diretoria dividido pelo número de membros remunerados informado no item 13.2 acima.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31/12/2018

Diretoria Estatutária

31/12/2019

Conselho Fiscal

31/12/2019

6.979.055,00

4.783.764,00

9.174.344,00

31/12/2017

Conselho de Administração

O número de membros de cada órgão foi apurado da forma especificada no Ofício-Circular CVM/SEP/Nº02/2020. A maior remuneração da Diretoria foi percebida por membro que exerceu a
função durante os 12 meses do exercício. O valor da menor remuneração anual individual da Diretoria foi apurado considerando as remunerações efetivamente reconhecidas no resultado do
exercício. A remuneração média considera o total da remuneração anual percebida pelos membros da Diretoria dividido pelo número de membros remunerados informado no item 13.2 acima

Observação

3,00

31/12/2018

3,00

31/12/2019

Diretoria Estatutária

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 aplicável, tendo em vista que a Companhia não conta com mecanismos de remuneração ou
indenização para os administradores em caso de destituição do cargo ou de aposentadoria.
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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
Não aplicável, tendo em vista que os diretores estatutários e os membros do Conselho de
Administração relacionados ao atual acionista controlador da Companhia renunciaram ao
recebimento de remuneração.
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13.14 - Remuneração de Administradores E Membros do Conselho Fiscal, Agrupados Por
Órgão, Recebida Por Qualquer Razão Que Não A Função Que Ocupam
13.14 - Remuneração de administradores e membros do conselho fiscal,
agrupados por órgão, recebida por qualquer razão que não a função que ocupam
Não foram reconhecidos valores no resultado da Companhia como remuneração de administradores
e membros do conselho fiscal, agrupados por órgão, recebida por qualquer razão que não a função
que ocupam nos três últimos exercícios sociais.
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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
A totalidade da remuneração dos administradores da Companhia é reconhecida no resultado de suas
controladas.
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13.16 - Outras Informações Relevantes

13.16 - Outras informações relevantes
Não há outras informações que a Companhia julgue relevantes em relação a este item 13.
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14.1 - Descrição Dos Recursos Humanos

14.1 - Descrição dos recursos humanos
(a)
número de empregados (total, por grupos com base na atividade desempenhada e por
localização geográfica)
A Companhia apresenta abaixo o número consolidado de empregados:
NÚMERO DE EMPREGADOS
ÁREA / CARGO

30/06/2020

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

1

1

0

0

CABO NATAL - RN
ADM PESSOAL / ANALISTA DPTO PESSOA
ADM PESSOAL / ANALISTA PESSOA

0

0

0

1

ADM PESSOAL / ASSIST PESSOAL

0

0

0

2

ADM PESSOAL / ASSIST PESSOAL JR

0

1

0

0

ADM PESSOAL / ASSIST PESSOAL PL

1

0

0

0

ADM PESSOAL / ASSIST PESSOAL SR

1

0

0

0

ADM PESSOAL / AUXILIAR DE PESSOAL

0

1

0

0

ADM PESSOAL / AUXILIAR ESCRITORIO

1

1

0

0

ADM PESSOAL / SUPERV DEP PESS

0

0

0

1

ADM PESSOAL / SUPERV DEP PESSOAL

1

1

0

0

ADM PESSOAL / ANALISTA PESSOAL PL

0

0

1

0

ADM PESSOAL / ASSIST PESSOAL JR

0

0

2

0

ADM PESSOAL / SUPERV DEP PESSOAL

0

0

1

0

ADM REC HUMANOS / ASG

0

0

0

13

ADM REC HUMANOS / ASG LIDER

0

0

0

1

ADM REC HUMANOS / ASSIST PESSOAL JR

1

0

0

0

ADM REC HUMANOS / ASSISTENTE DE RH

1

1

0

0

ADM REC HUMANOS / AUX.ADMINISTRATIVO

1

2

0

0

ADM REC HUMANOS / AUXILIAR ESCRIT

0

0

0

3

ADM REC HUMANOS / AUXILIAR ESCRITORIO

3

3

0

0

ADM REC HUMANOS / ESTAGIARIO

0

0

0

1

ADM REC HUMANOS / SUPERV REC HUMA

0

0

0

1

ADM REC HUMANOS / SUPERV REC HUMANOS

1

1

0

0

ADM REC HUMANOS / TEC SEG TRABALHO

1

1

0

0

ADM REC HUMANOS / TEC. SEG. TRABA

0

0

0

1

ADM REC HUMANOS / ASG

0

0

10

0

ADM REC HUMANOS / ASG LIDER

0

0

1

0

ADM REC HUMANOS / AUX.ADMINISTRATIVO

0

0

1

0

ADM REC HUMANOS / AUXILIAR ESCRITORIO

0

0

1

0

ADM REC HUMANOS / NULL

0

0

1

0

ADM REC HUMANOS / SUPERV REC HUMANOS

0

0

1

0

ADMINIST DE VENDAS / AGENTE PESQ MERCADO

3

4

0

0

ADMINIST DE VENDAS / ANALISTA ADM VENDAS

1

1

0

0

ADMINIST DE VENDAS / ASSIST ADM VENDAS

1

1

0

0
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NÚMERO DE EMPREGADOS
ADMINIST DE VENDAS / ASSIST ATEND. PL

1

1

0

0

ADMINIST DE VENDAS / ASSIST VENDAS JR

2

2

0

0

ADMINIST DE VENDAS / ASSIST VENDAS PL

3

4

0

0

ADMINIST DE VENDAS / ASSIST VENDAS SR

2

2

0

0

ADMINIST DE VENDAS / AUXILIAR ESCRITORIO

6

6

0

0

ADMINIST DE VENDAS / GERENTE CANAIS VENDA

1

1

0

0

ADMINIST DE VENDAS / SUPERV ADM VENDAS

1

1

0

0

ADMINIST DE VENDAS / ANALISTA ADM VENDAS

0

0

1

0

ADMINIST DE VENDAS / ASSIST VENDAS PL

0

0

4

0

ADMINIST DE VENDAS / ASSIST VENDAS SR

0

0

2

0

ADMINIST DE VENDAS / AUXILIAR ESCRITORIO

0

0

4

0

ADMINIST DE VENDAS / GERENTE CANAIS VENDA

0

0

1

0

ADMINIST DE VENDAS / LIDER ATEND CLIENTE

0

0

1

0

ADMINIST VENDAS / ANAL ADM CONDOM

0

0

0

1

ADMINIST VENDAS / ANALISTA ADM VE

0

0

0

1

ADMINIST VENDAS / ASSIST ATEND. J

0

0

0

1

ADMINIST VENDAS / ASSIST VENDAS J

0

0

0

2

ADMINIST VENDAS / ASSIST VENDAS P

0

0

0

4

ADMINIST VENDAS / AUXILIAR ESCRIT

0

0

0

4

ADMINIST VENDAS / SUPERVISOR DE V

0

0

0

1

ADMINISTRATIVO / ASSIST ARQUIVO

0

0

0

1

ADMINISTRATIVO / ASSISTENTE COMPRAS

1

1

0

0

ADMINISTRATIVO / AUX ARQUIVO

0

0

0

2

ADMINISTRATIVO / AUX MANUT PREDI

0

0

0

1

ADMINISTRATIVO / AUX MANUT PREDIAL

1

1

0

0

ADMINISTRATIVO / AUXILIAR ESCRITORIO

1

1

0

0

ADMINISTRATIVO / CONTINUO

1

1

0

1

ADMINISTRATIVO / ENC DE ARQUIVO

0

0

0

1

ADMINISTRATIVO / PORTEIRO

0

0

0

1

ADMINISTRATIVO / SUPERV COMPRAS

0

0

0

1

ADMINISTRATIVO / SUPERV COMPRAS SERVI

1

1

0

0

ADMINISTRATIVO / VIGIA

0

0

0

4

ADMINISTRATIVO / ASSIST ARQUIVO

0

0

1

0

ADMINISTRATIVO / ASSISTENTE COMPRAS

0

0

1

0

ADMINISTRATIVO / AUX ARQUIVO

0

0

3

0

ADMINISTRATIVO / AUX MANUT PREDIAL

0

0

1

0

ADMINISTRATIVO / CONTINUO

0

0

1

0

ADMINISTRATIVO / ENC DE ARQUIVO

0

0

1

0

ADMINISTRATIVO / PORTEIRO

0

0

1

0

ADMINISTRATIVO / SUPERV COMPRAS SERVI

0

0

1

0

ADMINISTRATIVO / SUPERVISOR COBRANCA

0

0

1

0

ADMINISTRATIVO / VIGIA

0

0

4

0
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ALMOXARIFADO / ALMOXARIFE

1

1

0

1

ALMOXARIFADO / ASSIST ADMINIST

0

0

0

1

ALMOXARIFADO / ASSIST ALMOXARI

0

0

0

1

ALMOXARIFADO / ASSIST ALMOXARIFADO

1

1

0

0

ALMOXARIFADO / AUX.ALMOXARIFAD

0

0

0

3

ALMOXARIFADO / AUX.ALMOXARIFADO

4

4

0

0

ALMOXARIFADO / AUXILIAR ESCRIT

0

0

0

1

ALMOXARIFADO / AUXILIAR ESCRITORIO

2

2

0

0

ALMOXARIFADO / SUPERV ALMOXARI

0

0

0

1

ALMOXARIFADO / SUPERV ALMOXARIFADO

1

1

0

0

ALMOXARIFADO / TEC LABORATORIO

1

1

0

1

ALMOXARIFADO / ALMOXARIFE

0

0

1

0

ALMOXARIFADO / ASSIST ALMOXARIFADO

0

0

1

0

ALMOXARIFADO / AUX.ALMOXARIFADO

0

0

4

0

ALMOXARIFADO / AUXILIAR ESCRITORIO

0

0

1

0

ALMOXARIFADO / SUPERV ALMOXARIFADO

0

0

1

0

ALMOXARIFADO / TEC LABORATORIO

0

0

1

0

ATENDIMENTO / ANAL INSTAL E D

0

0

0

1

ATENDIMENTO / ANAL INSTAL E DESCON

1

1

0

0

ATENDIMENTO / ASSIST INST DES

0

0

0

5

ATENDIMENTO / ASSIST INST DESC JR

7

4

0

0

ATENDIMENTO / ASSIST INST DESC SR

2

2

0

0

ATENDIMENTO / ASSIST.ADM.TECN

0

0

0

25

ATENDIMENTO / ASSIST.ADM.TECNICA

15

20

0

0

ATENDIMENTO / AUXILIAR ESCRIT

0

0

0

2

ATENDIMENTO / AUXILIAR ESCRITORIO

5

1

0

0

ATENDIMENTO / COORD. ATEND TE

0

0

0

1

ATENDIMENTO / COORD. ATEND TECNICO

1

1

0

0

ATENDIMENTO / FISC. OP. TELEC

0

0

0

2

ATENDIMENTO / FISC. OP. TELECOM SR

2

2

0

0

ATENDIMENTO / FISC.OP. TELECO

0

0

0

5

ATENDIMENTO / FISC.OP. TELECOM. JR

4

5

0

0

ATENDIMENTO / FISC.OP.TELECOM.PL

1

0

0

0

ATENDIMENTO / INSTALADOR TV

19

7

0

7

ATENDIMENTO / OP.TLMK.TECNICO

6

4

0

0

ATENDIMENTO / TEC MANUT SUPORTE

1

1

0

0

ATENDIMENTO / ANAL INSTAL E DESCON

0

0

1

0

ATENDIMENTO / ASSIST INST DESC JR

0

0

4

0

ATENDIMENTO / ASSIST INST DESC SR

0

0

2

0

ATENDIMENTO / ASSIST.ADM.TECNICA

0

0

25

0

ATENDIMENTO / AUXILIAR ESCRITORIO

0

0

2

0

ATENDIMENTO / COORD. ATEND TECNICO

0

0

1

0
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ATENDIMENTO / FISC. OP. TELECOM SR

0

0

2

0

ATENDIMENTO / FISC.OP. TELECOM. JR

0

0

5

0

ATENDIMENTO / INSTALADOR TV

0

0

7

0

ATENDIMENTO / OP.TLMK.TECNICO

0

0

4

0

ATENDIMENTO / TEC MANUT SUPORTE

0

0

1

0

BACKOFFICE / ASSIST. TEC. BACKOFF

24

24

0

0

BACKOFFICE / COORD SUP TECNICO

1

1

0

0

CALL CENTER ATE / LIDER ATENDIMEN

0

0

0

7

CALL CENTER ATE / OP.TLMK.TECNICO

0

0

0

147

CALL CENTER ATE / SUPERV TELEMARK

0

0

0

1

CALL CENTER ATENDIMENTO / ASSIST ATEND. PL

2

2

0

0

CALL CENTER ATENDIMENTO / AUX. QUALIDADE ADMIN

4

3

0

0

CALL CENTER ATENDIMENTO / AUXILIAR ATEND ADMIN

2

2

0

0

CALL CENTER ATENDIMENTO / LIDER ATENDIMENTO JR

1

1

0

0

CALL CENTER ATENDIMENTO / LIDER ATENDIMENTO PL

6

6

0

0

146

137

0

0

1

1

0

0

CALL CENTER ATENDIMENTO / OP.TLMK.TECNICO
CALL CENTER ATENDIMENTO / SUPERV TELEMARKETING
CALL CENTER ATENDIMENTO / AUXILIAR ATEND ADMIN

0

0

2

0

CALL CENTER ATENDIMENTO / LIDER ATENDIMENTO JR

0

0

1

0

CALL CENTER ATENDIMENTO / LIDER ATENDIMENTO PL

0

0

5

0

CALL CENTER ATENDIMENTO / OP.TLMK.TECNICO

0

0

134

0

CALL CENTER ATENDIMENTO / SUPERV TELEMARKETING

0

0

1

0

CALL CENTER REL / ANAL. ATENDIMEN

0

0

0

1

CALL CENTER REL / AUXILIAR ESCRIT

0

0

0

1

CALL CENTER REL / LIDER ATENDIMEN

0

0

0

1

CALL CENTER REL / OP TLMK POS VEN

0

0

0

3

CALL CENTER REL / OP.TELEVENDAS

0

0

0

3

CALL CENTER REL / OP.TLMK ATIVO/R

0

0

0

15

CALL CENTER REL / OP.TLMK RETENCA

0

0

0

13

CALL CENTER REL / OP.TLMK SUP.TEC

0

0

0

2

CALL CENTER REL / SUPERV TLMK REL

0

0

0

1

CALL CENTER REL / TELEFONISTA

0

0

0

2

CALL CENTER RELACIONAMENTO / ANALISTA ATEND ADM-R

1

1

0

0

CALL CENTER RELACIONAMENTO / ANALISTA ATEND E REL

2

2

0

0

CALL CENTER RELACIONAMENTO / ANALISTA ATEND PLENO

1

1

0

0

CALL CENTER RELACIONAMENTO / ASSIST RELAC PL

3

0

0

0

CALL CENTER RELACIONAMENTO / AUXILIAR ESCRITORIO

0

1

0

0

CALL CENTER RELACIONAMENTO / OP TLMK POS VENDA

2

2

0

0

CALL CENTER RELACIONAMENTO / OP.TLMK ATIVO/RECEPT

16

15

0

0

CALL CENTER RELACIONAMENTO / OP.TLMK RETENCAO

13

13

0

0

CALL CENTER RELACIONAMENTO / OP.TLMK SUP.TEC.CHAT

4

4

0

0

CALL CENTER RELACIONAMENTO / SUPERV TLMK RELACION

1

1

0

0
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CALL CENTER RELACIONAMENTO / TELEFONISTA

2

2

0

0

CALL CENTER RELACIONAMENTO / ANALISTA ATEND JR

0

0

1

0

CALL CENTER RELACIONAMENTO / OP TLMK POS VENDA

0

0

3

0

CALL CENTER RELACIONAMENTO / OP.TELEVENDAS

0

0

3

0

CALL CENTER RELACIONAMENTO / OP.TLMK ATIVO/RECEPT

0

0

15

0

CALL CENTER RELACIONAMENTO / OP.TLMK RETENCAO

0

0

13

0

CALL CENTER RELACIONAMENTO / OP.TLMK SUP.TEC.CHAT

0

0

3

0

CALL CENTER RELACIONAMENTO / SUPERV TLMK RELACION

0

0

1

0

CALL CENTER RELACIONAMENTO / TELEFONISTA

0

0

2

0

CONTABILIDADE / ANAL.CONTABIL

1

1

0

1

CONTABILIDADE / ANALISTA CONTABIL JR

1

1

0

0

CONTABILIDADE / ASSIST CONTABIL

1

1

0

1

CONTABILIDADE / AUX. CONTABIL

1

1

0

0

CONTABILIDADE / CONTADOR

1

1

0

1

CONTABILIDADE / SUB CONTADORA

1

1

0

1

CONTABILIDADE / ANAL.CONTABIL

0

0

1

0

CONTABILIDADE / ANALISTA CONTABIL JR

0

0

1

0

CONTABILIDADE / ASSIST CONTABIL

0

0

1

0

CONTABILIDADE / AUX. CONTABIL

0

0

1

0

CONTABILIDADE / CONTADOR

0

0

1

0

CONTABILIDADE / SUB CONTADORA

0

0

1

0

CREDITO E COBRANCA / ASSIST COBRANCA

1

1

0

0

CREDITO E COBRANCA / ASSIST. QUALIDADE

1

1

0

0

CREDITO E COBRANCA / AUX ATEND COBRANCA

2

2

0

0

CREDITO E COBRANCA / AUX. COBRANCA

2

2

0

0

CREDITO E COBRANCA / OP TLMK COBRANCA

7

0

0

0

CREDITO E COBRANCA / OPERADOR TLMK COBRAN

0

7

0

0

CREDITO E COBRANCA / SUPERVISOR COBRANCA

1

1

0

0

FINANCEIRO / ANAL. FINANCEIR

0

0

0

1

FINANCEIRO / ANAL. FINANCEIRO JR

1

1

0

0

FINANCEIRO / ANAL.CONTAS PAG

0

0

0

1

FINANCEIRO / ASSIST CONTAS R

0

0

0

1

FINANCEIRO / AUX.ADMINISTRAT

0

0

0

1

FINANCEIRO / AUX.ADMINISTRATIVO

1

1

0

0

FINANCEIRO / AUXILIAR ESCRIT

0

0

0

1

FINANCEIRO / DIR ADM FINANCE

0

0

0

1

FINANCEIRO / ENC.CONTAS A RE

0

0

0

1

FINANCEIRO / ENC.CONTAS A RECEBER

1

1

0

0

FINANCEIRO / FATURISTA

1

1

0

1

FINANCEIRO / SUPER CONTAS PAGAR

1

1

0

0

FINANCEIRO / ANAL. FINANCEIRO JR

0

0

1

0

FINANCEIRO / AUX.ADMINISTRATIVO

0

0

1

0
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FINANCEIRO / ENC.CONTAS A RECEBER

0

0

1

0

FINANCEIRO / FATURISTA

0

0

1

0

FINANCEIRO / SUPER CONTAS PAGAR

0

0

1

0

GERENCIA GERAL / ADVOGADO JUNIOR

1

1

0

0

GERENCIA GERAL / ADVOGADO PLENO

0

0

0

1

GERENCIA GERAL / ANALISTA ATENDIMENTO

1

1

0

0

GERENCIA GERAL / CONS ASSUNTOS R

0

0

0

1

GERENCIA GERAL / CONS ASSUNTOS REGULA

1

1

0

0

GERENCIA GERAL / CONS CONT QUALI

0

0

0

1

GERENCIA GERAL / DIRETOR DE OPER

0

0

0

1

GERENCIA GERAL / DIRETOR DE OPERACOES

1

1

0

0

GERENCIA GERAL / GERENTE JURIDIC

0

0

0

1

GERENCIA GERAL / GERENTE JURIDICO

1

1

0

0

GERENCIA GERAL / SECRETARIA EXEC

0

0

0

1

GERENCIA GERAL / SECRETARIA EXECUTIVA

1

1

0

0

GERENCIA GERAL / ADVOGADO JUNIOR

0

0

1

0

GERENCIA GERAL / ADVOGADO PLENO

0

0

1

0

GERENCIA GERAL / CONS ASSUNTOS REGULA

0

0

1

0

GERENCIA GERAL / CONS CONT QUALIDADE

0

0

1

0

GERENCIA GERAL / GERENTE JURIDICO

0

0

1

0

GERENCIA GERAL / SECRETARIA EXECUTIVA

0

0

1

0

GESTAO DE DOCUMENTOS / AUX ARQUIVO

3

3

0

0

GESTAO DE DOCUMENTOS / AUXILIAR ESCRITORIO

1

0

0

0

GESTAO DE DOCUMENTOS / ENC DE ARQUIVO

1

1

0

0

HEAD END / ENC. HEADEND

1

1

0

0

HEAD END / ENC.HEADEND

0

0

0

1

HEAD END / ENC. HEADEND

0

0

1

0

LIMPEZA E CONSERVACAO / ASG

9

9

0

0

LIMPEZA E CONSERVACAO / ASG LIDER

1

1

0

0

MANUT ASSINANTE / ANALISTA ATEND

0

0

0

2

MANUT ASSINANTE / AUX.TEC.TELECOM

0

0

0

12

MANUT ASSINANTE / TEC.TELECOM.JR

0

0

0

16

MANUT ASSINANTE / TEC.TELECOM.PL

0

0

0

8

MANUT ASSINANTE / TEC.TELECOM.SR

0

0

0

4

MANUT ASSINANTES / ANALISTA ATEND TECNI

2

2

0

0

MANUT ASSINANTES / APRENDIZ - TEC ELETR

2

2

0

0

MANUT ASSINANTES / AUX.TEC.TELECOM

8

8

0

0

MANUT ASSINANTES / ESTAGIARIO

3

3

0

0

MANUT ASSINANTES / TEC.TELECOM.JR

8

19

0

0

MANUT ASSINANTES / TEC.TELECOM.PL

15

5

0

0

MANUT ASSINANTES / TEC.TELECOM.SR

5

4

0

0

MANUT ASSINANTES / TECNICO TRANSM TELEC

1

1

0

0
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MANUT ASSINANTES / ANALISTA ATEND TECNI

0

0

2

0

MANUT ASSINANTES / APRENDIZ - TEC ELETR

0

0

1

0

MANUT ASSINANTES / AUX.TEC.TELECOM

0

0

9

0

MANUT ASSINANTES / TEC.OPER.TELECOM.PL

0

0

1

0

MANUT ASSINANTES / TEC.TELECOM.JR

0

0

20

0

MANUT ASSINANTES / TEC.TELECOM.PL

0

0

5

0

MANUT ASSINANTES / TEC.TELECOM.SR

0

0

4

0

MARKETING / ANAL. MARKETING

0

0

0

1

MARKETING / ANAL. MARKETING PL

1

1

0

0

MARKETING / ANAL.MARKETING

0

0

0

1

MARKETING / ANAL.MARKETING SR

1

1

0

0

MARKETING / COORD MARKETING

0

0

0

1

MARKETING / EXEC.VENDAS E M

0

0

0

1

MARKETING / EXEC.VENDAS E MIDIA

1

1

0

0

MARKETING / ANAL. MARKETING PL

0

0

1

0

MARKETING / ANAL.MARKETING SR

0

0

1

0

MARKETING / EXEC.VENDAS E MIDIA

0

0

1

0

PORTARIA / PORTEIRO

1

1

0

0

PORTARIA / VIGIA

4

4

0

0

PROJETOS / AGENTE DE PESQU

0

0

0

6

PROJETOS / AGENTE DE PESQUISA 6

7

7

0

0

PROJETOS / ASSIST ADM TEC PROJE

4

4

0

0

PROJETOS / ASSIST TEC ADM PROJ

1

1

0

0

PROJETOS / AUX. PROJETOS

4

5

0

3

PROJETOS / AUX.TEC.PROJETO

0

0

0

5

PROJETOS / AUX.TEC.PROJETOS

2

2

0

0

PROJETOS / DESENHISTA PROJ

0

0

0

2

PROJETOS / DESENHISTA PROJET JR

1

1

0

0

PROJETOS / DESENHISTA PROJETIST

2

2

0

0

PROJETOS / SUPERV PROJETOS

1

1

0

1

PROJETOS / TECNICO DE PROJ

0

0

0

2

PROJETOS / TECNICO DE PROJETOS

1

1

0

0

PROJETOS / AGENTE DE PESQUISA 6

0

0

9

0

PROJETOS / ASSIST ADM TEC PROJE

0

0

4

0

PROJETOS / ASSIST TEC ADM PROJ

0

0

1

0

PROJETOS / AUX. PROJETOS

0

0

5

0

PROJETOS / AUX.TEC.PROJETOS

0

0

2

0

PROJETOS / DESENHISTA PROJET JR

0

0

1

0

PROJETOS / DESENHISTA PROJETIST

0

0

2

0

PROJETOS / SUPERV PROJETOS

0

0

1

0

PROJETOS / TECNICO DE PROJETOS

0

0

1

0

REDES / ANALISTA REDE C

0

0

0

1
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REDES / ANALISTA REDE COAXIA

4

4

0

0

REDES / ANALISTA REDE OPTICA

1

1

0

0

REDES / ASSIST TEC ADM

0

0

0

4

REDES / ASSIST TEC ADM RED J

0

1

0

0

REDES / ASSIST TEC ADM RED P

0

1

0

0

REDES / ASSIST.TEC.ADM.REDE

3

1

0

0

REDES / AUX.TEC.DE REDE

7

7

0

11

REDES / COORD REDES PRO

0

0

0

1

REDES / COORD REDES PROJETOS

1

1

0

0

REDES / SUPER REDE OPTICA

1

1

0

0

REDES / SUPERV FIBRA OP

0

0

0

1

REDES / SUPERV REDES

1

1

0

1

REDES / TEC REDES OPTICAS JR

7

7

0

0

REDES / TEC REDES OPTICAS PL

4

4

0

0

REDES / TEC REDES OPTICAS SR

3

3

0

0

REDES / TEC. REDE JR

20

26

0

17

REDES / TEC. REDE PL

9

3

0

9

REDES / TEC. REDE SR

1

1

0

5

REDES / TECNICO DE BANCADA J

1

1

0

0

REDES / ANALISTA REDE COAXIA

0

0

2

0

REDES / ANALISTA REDE OPTICA

0

0

1

0

REDES / ASSIST TEC ADM RED J

0

0

2

0

REDES / ASSIST TEC ADM RED P

0

0

1

0

REDES / ASSIST.TEC.ADM.REDE

0

0

1

0

REDES / AUX TEC REDES OPTICA

0

0

1

0

REDES / AUX.TEC.DE REDE

0

0

3

0

REDES / COORD REDES PROJETOS

0

0

1

0

REDES / SUPER REDE OPTICA

0

0

1

0

REDES / SUPERV REDES

0

0

1

0

REDES / TEC REDES OPTICAS JR

0

0

7

0

REDES / TEC REDES OPTICAS PL

0

0

2

0

REDES / TEC REDES OPTICAS SR

0

0

2

0

REDES / TEC. REDE JR

0

0

20

0

REDES / TEC. REDE PL

0

0

7

0

REDES / TEC. REDE SR

0

0

2

0

RELACIONAMENTO / ANALISTA ATENDI

0

0

0

1

RELACIONAMENTO / ASSIST ATEND. P

0

0

0

2

RELACIONAMENTO / ASSIST ATEND. PL

0

1

0

0

RELACIONAMENTO / ASSIST ATEND. SR

0

1

0

0

RELACIONAMENTO / ASSIST COBRANCA

0

0

0

1

RELACIONAMENTO / ASSIST RELAC PL

0

3

0

2

RELACIONAMENTO / ASSIST RELACION

0

0

0

1
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RELACIONAMENTO / ASSIST. QUALIDA

0

0

0

1

RELACIONAMENTO / AUX. COBRANCA

0

0

0

2

RELACIONAMENTO / AUX.ADMINISTRAT

0

0

0

1

RELACIONAMENTO / AUXILIAR ATENDI

0

0

0

1

RELACIONAMENTO / SUPERV RELACION

0

0

0

1

RELACIONAMENTO / SUPERV RELACIONAMENT

0

1

0

0

RELACIONAMENTO / ANALISTA ATEND JR

0

0

1

0

RELACIONAMENTO / ANALISTA ATENDIMENTO

0

0

2

0

RELACIONAMENTO / ASSIST ATEND. PL

0

0

3

0

RELACIONAMENTO / ASSIST COBRANCA

0

0

1

0

RELACIONAMENTO / ASSIST RELAC PL

0

0

2

0

RELACIONAMENTO / ASSIST RELACIONA JR

0

0

1

0

RELACIONAMENTO / ASSIST. QUALIDADE

0

0

1

0

RELACIONAMENTO / AUX. COBRANCA

0

0

2

0

RELACIONAMENTO / AUX.ADMINISTRATIVO

0

0

1

0

RELACIONAMENTO / AUXILIAR ATENDIMENTO

0

0

1

0

RELACIONAMENTO / SUPERV RELACIONAMENT

0

0

1

0

SAO PAULO / SUPERV ADMINIST

0

0

0

1

SAO PAULO / SUPERV ADMINISTRATIV

1

1

0

0

SAO PAULO / SUPERV REDES

1

1

0

1

SAO PAULO / SUPERV ADMINISTRATIV

0

0

1

0

SAO PAULO / SUPERV REDES

0

0

1

0

SHOWROOM / ASSIST ATEND. PL

1

0

0

0

SHOWROOM / ASSIST ATEND. SR

1

0

0

0

SHOWROOM / ATENDENTE SHOWR

0

0

0

24

SHOWROOM / ATENDENTE SHOWROOM

19

19

0

0

SHOWROOM / AUXILIAR ESCRIT

0

0

0

7

SHOWROOM / AUXILIAR ESCRITORIO

4

5

0

0

SHOWROOM / LIDER SHOWROOM

1

1

0

0

SHOWROOM / RECEP LIDER SHO

0

0

0

2

SHOWROOM / RECEP SHOWROOM JR

3

3

0

0

SHOWROOM / RECEPCIONISTA S

0

0

0

1

SHOWROOM / SUP SHOWROOM

1

0

0

0

SHOWROOM / ATENDENTE SHOWROOM

0

0

22

0

SHOWROOM / AUXILIAR ESCRITORIO

0

0

5

0

SHOWROOM / LIDER SHOWROOM

0

0

1

0

SHOWROOM / NULL

0

0

2

0

SHOWROOM / RECEP SHOWROOM JR

0

0

1

0

SHOWROOM / RECEPCIONISTA SHOWRO

0

0

1

0

TELEFONIA / ASSIST.TEC.TELE

0

0

0

1

TELEFONIA / ASSIST.TEC.TELEFONIA

1

1

0

0

TELEFONIA / AUX. TELEFONIA

1

1

0

1

897

PÁGINA: 277 de 344

Formulário de Referência - 2020 - TRIPLE PLAY BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A.

Versão : 1

14.1 - Descrição Dos Recursos Humanos

NÚMERO DE EMPREGADOS
TELEFONIA / AUXILIAR ESCRITORIO

0

1

0

0

TELEFONIA / COORD DESENV TE

0

0

0

1

TELEFONIA / COORD DESENV TELECOM

1

1

0

0

TELEFONIA / SUPERV TELECOMU

0

0

0

1

TELEFONIA / SUPERV TELECOMUNICAC

1

1

0

0

TELEFONIA / ASSIST.TEC.TELEFONIA

0

0

1

0

TELEFONIA / AUX. TELEFONIA

0

0

1

0

TELEFONIA / COORD DESENV TELECOM

0

0

1

0

TELEFONIA / SUPERV TELECOMUNICAC

0

0

1

0

TI / ANAL.SIST.INFOR

0

0

0

3

TI / ANAL.SIST.INFORM.PL

1

1

0

0

TI / ANALISTA SIST INF SR

1

1

0

0

TI / ASSIST. TEC. BA

0

0

0

18

TI / COORD SUP TECNI

0

0

0

1

TI / COORD TEC INFOR

0

0

0

1

TI / COORD TEC INFORMACAO

1

1

0

0

TI / DIRETOR TECNOLO

0

0

0

1

TI / TECNICO INFORMA

0

0

0

2

TI / TECNICO INFORMATICA

3

3

0

0

TI / ANAL.SIST.INFORM.PL

0

0

1

0

TI / ANALISTA SIST INF SR

0

0

1

0

TI / ASSIST. TEC. BACKOFF

0

0

18

0

TI / COORD SUP TECNICO

0

0

1

0

TI / COORD TEC INFORMACAO

0

0

1

0

TI / DIRETOR TECNOLOGIA

0

0

1

0

TI / TECNICO INFORMATICA

0

0

3

0

VENDAS / EXECUTIVO VENDA

0

0

0

35

VENDAS / EXECUTIVO VENDAS

35

35

0

0

VENDAS / EXECUTIVO VENDAS

0

0

35

0

VENDAS CORPORAT / ANAL RELACIONAM

0

0

0

1

VENDAS CORPORAT / AUX TEC OP TELE

0

0

0

1

VENDAS CORPORAT / AUXILIAR ESCRIT

0

0

0

1

VENDAS CORPORAT / EXECUTIVO VENDA

0

0

0

1

VENDAS CORPORAT / LIDER ATEND CLI

0

0

0

1

VENDAS CORPORAT / SUPERV VENDAS C

0

0

0

1

VENDAS CORPORAT / TEC.OPER.TELECO

0

0

0

3

VENDAS CORPORATIVAS / ANAL ATEND ADM CORP

1

1

0

0

VENDAS CORPORATIVAS / ANAL RELACIONAMENTO

1

1

0

0

VENDAS CORPORATIVAS / ANALISTA TECNICO COR

1

1

0

0

VENDAS CORPORATIVAS / AUX.ADMINISTRATIVO

2

1

0

0

VENDAS CORPORATIVAS / AUX.TEC.TELECOM

1

1

0

0

VENDAS CORPORATIVAS / AUXILIAR ESCRITORIO

0

1

0

0
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VENDAS CORPORATIVAS / CONSULTOR TEC CORP P

1

1

0

0

VENDAS CORPORATIVAS / ESP NEGOCIO TIC

1

1

0

0

VENDAS CORPORATIVAS / EXECUTIVO VENDAS

2

2

0

0

VENDAS CORPORATIVAS / SUPERV REDE PJ PL

1

1

0

0

VENDAS CORPORATIVAS / TEC.OPER.TELECOM.JR

2

2

0

0

VENDAS CORPORATIVAS / ANAL RELACIONAMENTO

0

0

1

0

VENDAS CORPORATIVAS / AUX TEC OP TELECOM

0

0

1

0

VENDAS CORPORATIVAS / AUXILIAR ESCRITORIO

0

0

1

0

VENDAS CORPORATIVAS / CONSULTOR SENIOR DAD

0

0

1

0

VENDAS CORPORATIVAS / EXECUTIVO VENDAS

0

0

2

0

VENDAS CORPORATIVAS / SUPERV REDE PJ PL

0

0

1

0

VENDAS CORPORATIVAS / TEC.OPER.TELECOM.JR

0

0

3

0

VENDAS TELEMARKETING / OP.TELEVENDAS

10

10

0

0

TOTAL

630

608

562

561

ADMINISTRATIVO / ALMOXARIFE

0

0

1

0

ADMINISTRATIVO / ALMOXARIFE PLENO

1

1

0

0

JOÃO PESSOA - PB

ADMINISTRATIVO / AUX.ALMOXARIFADO

1

1

1

0

MANUT ASSINANTES / AUX.TEC.TELECOM

1

0

0

0

AUXILIAR ESCRITORIO

2

0

0

0

MANUT ASSINANTES / ANALISTA ATEND TECNI

1

1

0

0

REDES / ANALISTA REDE OPTICA

1

1

0

0

LIMPEZA E CONSERVACAO / ASG

1

1

0

0

REDES / COORDENADOR TECNICO

0

0

1

0

VENDAS / EXECUTIVO VENDAS

13

12

7

0

ADMINIST DE VENDAS / SUPERVISOR COMERCIAL

1

1

0

0

REDES / TEC. REDE JR

8

8

4

0

REDES / TEC.TELECOM.JR

4

4

3

0

REDES / TECNICO ANALISES TEL

0

0

1

0

TOTAL

34

29

18

0

0

FORTALEZA - CE
ANALISTA PESSOAL

2

2

0

ASSIST PESSOAL

1

1

0

0

SUPERV ADM PESSOAL

1

1

0

0

ANALISTA RH PL

1

1

0

0

GERENTE DE RH

1

1

0

0

TEC SEG TRABALHO

1

1

0

0

ASSIST ADMINIST

0

0

1

1

ASSIST TEC BACK

0

0

12

13

AUX ADM - APREN

0

0

2

5

AUX SUPERVISAO

0

0

1

1

AUX. ADMINISTRA

0

0

10

12
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NÚMERO DE EMPREGADOS
COORD ADM TECNI

0

0

1

1

DIRETOR TECNICO

0

0

1

1

SUP ADM TECNICA

0

0

1

1

SUPERV BACKOFFI

0

0

1

1

TEC MANUT. COPE

0

0

1

1

ANALISTA COMERC

0

0

2

0

ASSIST COMERCIA

0

0

5

9

AUX ADM - APREN

0

0

6

3

GERENTE COMERCI

0

0

1

1

SUP ADM VENDAS

0

0

0

1

ASSIST ADMINISTRATIV

1

1

0

0

ASSIST COMERCIAL

3

5

0

0

ATENDENTE I

7

1

0

0

AUX ADM - APRENDIZ

5

7

0

0

AUX COMERCIAL

1

0

0

0

AUX. ADMINISTRATIVO

1

1

0

0

GERENTE COMERCIAL

1

1

0

0

LIDER ADMINISTRATIVO

2

2

0

0

MOTOCICLISTA

2

2

0

0

ASSIST ADMINISTRATIV

1

1

0

0

AUX. COMPRAS

1

1

0

0

COORD SUPRIMENTOS

1

1

0

0

ALMOXARIFE

1

1

0

0

ASSIST TECNICO

1

1

0

0

AUX ADM - APRENDIZ

6

6

0

0

AUX TECNICO

1

1

0

0

CONF ESTOQUE I

6

6

0

0

ASSIST ADMINISTRATIV

1

1

0

0

AUX ADM - APRENDIZ

1

1

0

0

AUX SUPERVISAO

1

1

0

0

AUX. ADMINISTRATIVO

11

11

0

0

COORD ADM TECNICA

1

1

0

0

SUP ADM TECNICA

1

1

0

0

TEC MANUT. COPE

4

4

0

0

ATEND PESSOAL I

0

0

1

11

ATEND PESSOAL II

0

0

8

0

AUX SUPERVISAO

0

0

1

1

ASSIST TEC BACKOFFIC

12

12

0

0

SUPERV BACKOFFICE

1

1

0

0

ASSIST ATENDIMENTO

1

1

0

0

AT SUP TEC MASTER I

1

1

0

0

AT SUP TEC MASTER II

3

3

0

0

900
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NÚMERO DE EMPREGADOS
ATEND SUP TECNICO

62

60

0

0

ATENDENTE I

49

49

0

0

ATENDENTE MASTER

1

1

0

0

AUX ADM - APRENDIZ

4

4

0

0

AUX ATENDIMENTO

2

2

0

0

AUX GERENCIA

1

1

0

0

AUX SUPERVISAO

4

4

0

0

GER RELACIONAMENTO

1

1

0

0

SUP RELACIONAMENTO

1

1

0

0

ASSIST COBRANCA

0

0

1

1

ATENDENTE I

0

0

10

9

AUX. ADMINISTRA

0

0

2

2

SUP TELECOBRANC

0

0

1

1

SUPERV CRED COB

0

0

1

1

ANALISTA CONTABIL

0

1

0

0

ANALISTA CONTABIL JR

1

1

0

0

ANALISTA CONTABIL PL

1

0

0

0

ANALISTA CONTABIL SR

1

1

0

0

ANALISTA CUSTO ORCAM

1

1

0

0

ANALISTA TRIBUTARIO

1

1

0

0

ASSIST CONTABIL

1

1

0

0

COORD CONTABILIDADE

1

0

0

0

COORD REP COMPLIANCE

1

0

0

0

ESPEC SISTEMA ERP

1

1

0

0

GER ADM E FINANCEIRO

1

1

0

0

GER AUDITORIA

1

0

0

0

SUPERV CONTABIL

2

1

0

0

ASSIST FINANCEI

0

0

1

1

TESOUREIRO

0

0

1

1

ANAL.ª CONTROLA

0

0

2

2

ANALISTA CONTAB

0

0

2

2

ANALISTA SUPORT

0

0

1

1

ASSIST FISCAL

0

0

1

1

ESPEC CONTABIL

0

0

1

1

CONSULTOR VENDA

0

0

6

0

DIRETOR MARKETI

0

0

1

0

GERENTE NEGOCIO

0

0

1

0

OP TELEMARKETIN

0

0

4

0

TEC INSTALACAO

0

0

1

0

TEC REDE INTERN

0

0

1

0

ASSIST COMERCIAL

1

0

0

0

ATENDENTE I

11

10

0

0

901
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NÚMERO DE EMPREGADOS
AUX ADM - APRENDIZ

2

2

0

0

SUPERV CRED COBRANCA

1

1

0

0

ANALISTA PESSOA

0

0

0

2

ANALISTA RH SR

0

0

0

1

ANALISTA PESSOA

0

0

2

0

ANALISTA RH SR

0

0

1

0

DIRETOR OPERACO

0

0

0

1

SECRETARIA

0

0

1

1

ASSIST COBRANCA

1

0

0

0

ASSIST TESOURARIA

1

0

0

0

AUX TESOURARIA

1

1

0

0

AUX. ADMINISTRATIVO

1

2

0

0

TESOUREIRO

1

1

0

0

ADVOGADO

1

1

0

0

ASSIST JURIDICO

1

1

0

0

DIRETOR TECNOLOGI

1

1

0

0

SECRETARIA

1

1

0

0

ARQUIVISTA

1

1

0

0

ASSISTENTE SIST

0

0

0

1

COORD HEADEND

0

0

0

1

SUPERV HEADEND

1

1

0

1

TECNICO HEADEND

0

0

0

5

TECNICO HEADEND II

1

1

0

0

ASSISTENTE SIST

0

0

1

0

COORD HEADEND

0

0

1

0

SUPERV HEADEND

0

0

1

0

TECNICO HEADEND

0

0

3

0

AT SUP TEC MAST

0

0

2

2

ATEND SUP TECNI

0

0

30

33

AUX SUPERVISAO

0

0

2

2

SUP CALL CENTER

0

0

0

1
0

SUP RELACIONAME

0

0

1

ANALISTA SUP TE

0

0

1

2

COORD BANDA LAR

0

0

1

1

ADVOGADO

0

0

1

1

ASSIST JURIDICO

0

0

1

0

AUX ADM JURIDIC

0

0

0

1

ASSIST ADMINIST

0

0

1

1

SUP MANUT PATRI

0

0

0

1

AUX INSTALACAO

0

0

0

3

AUX TEC DESLIGA

0

0

2

2

AUX TEC DESLIGAMENTO

2

2

0

0

902
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NÚMERO DE EMPREGADOS
AUX. ADMINISTRA

0

0

1

1

AUX. ADMINISTRATIVO

1

COORD LABORATOR

0

1

0

0

0

0

1

COORD REDE INTE
COORD REDE INTERNA

0

0

2

2

2

2

0

0

SUPERV REDE INT

0

0

2

2

SUPERV REDE INTERNA

2

2

0

0

TEC DE VISTORIA

2

2

2

2

TEC DESLIGAMENT

0

0

3

3

TEC DESLIGAMENTO

3

3

0

0

TEC INSTALACAO

1

0

0

1

TEC MANUT SUPOR

0

0

0

1

TEC REDE INTERN

0

0

31

31

TEC REDE INTERNA I

14

14

0

0

TEC REDE INTERNA II

16

17

0

0

AUX INSTALACAO

0

0

4

0

SUP OPER ELETRI

0

0

1

1

TEC DE VISTORIA

0

0

1

1

TEC LABOR ENSAI

0

0

1

0

TEC MANUTENCAO

0

0

1

1

TEC REDE EXT I

0

0

2

10

TEC REDE EXT II

0

0

13

4

TEC REDE EXT III

0

0

16

21

TEC REDE INTERN

0

0

0

1

TECNICO AUDITOR

0

0

5

4

ANALISTA MARKET

0

0

2

2

ASSIST MARKETING

2

0

0

0

AUX MARKETING

1

0

0

0

AUX. ADMINISTRATIVO

0

1

0

0

COORD MARKETING

0

0

0

1

ESPECIALISTA MARKETI

0

1

0

0

SUPERV MARKETING

1

0

0

0

CONSULTOR VENDA

0

0

0

1

SUP VENDAS PAP

0

0

1

0

VENDEDOR EXTERN

0

0

28

35

ASSIST PROJETOS

1

1

0

0

AUX PROJETOS II

2

2

0

0

AUXILIAR PROJETOS

2

2

0

0

SUPERV PROJETOS

1

1

0

0

ANALISTA RH PL

0

0

1

2

GERENTE DE RH

0

0

1

1

TEC SEG TRABALH

0

0

1

0

903

PÁGINA: 283 de 344

Formulário de Referência - 2020 - TRIPLE PLAY BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A.

Versão : 1

14.1 - Descrição Dos Recursos Humanos

NÚMERO DE EMPREGADOS
ANALISTA SUPORT

0

0

0

1

ASSISTENTE TI

0

0

0

2

TEC INFORMATICA

0

0

1

0

TEC SUP TELECOM

0

0

2

0

ANALISTA DE PRO

0

0

1

1

ASSIST PROJETOS

0

0

1

2

AUXILIAR PROJET

0

0

3

3

COORD LABORATOR

0

0

1

0

COORD REDE EXTE

0

0

1

1

SUPERV COPE

0

0

0

1

SUPERV REDE EXT

0

0

2

2

TEC MANUT. COPE

0

0

2

4

AUX INSTALACAO

2

2

0

0

COORD REDE EXTERNA

1

1

0

0

ELETRICISTA

1

1

0

0

SUP OPER ELETRICA

1

1

0

0

SUPERV REDE EXTERNA

2

2

0

0

TEC DE VISTORIA

1

1

0

0

TEC DESLIGAMENTO

2

2

0

0

TEC LABOR ENSAIO

1

1

0

0

TEC MANUTENCAO

1

1

0

0

TEC REDE EXT I

6

6

0

0

TEC REDE EXT II

6

7

0

0

TEC REDE EXT III

20

21

0

0

TECNICO AUDITORIA I

3

3

0

0

TECNICO AUDITORIA II

2

2

0

0

ANAL RETENCAO I

7

6

6

8

ANAL RETENCAO II

2

2

2

0

SUPERV RETENCAO

1

1

1

1

ASSIST ADMINIST

0

0

1

1

ASSIST ATENDIME

0

0

3

1

AT SUP TEC MAST

0

0

2

1

ATEND SUP TECNI

0

0

13

15

ATENDENTE I

0

0

58

60

ATENDENTE III

0

0

0

2

ATENDENTE MASTE

0

0

1

2

AUX ADM - APREN

0

0

4

3

AUX ATENDIMENTO

0

0

1

3

AUX GERENCIA

0

0

1

1

AUX SUPERVISAO

0

0

3

4

GER RELACIONAME

0

0

1

1

SUP CALL CENTER

0

0

0

1
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NÚMERO DE EMPREGADOS
ATEND PESSOAL I

1

1

0

0

ATEND PESSOAL II

6

6

0

0

SUP ATEND PESSOAL

1

1

0

0

ASSIST TECNICO

0

0

1

0

AUX ADM - APREN

0

0

6

0

AUX TECNICO

0

0

1

0

AUX. COMPRAS

0

0

1

0

CONF ESTOQUE I

0

0

7

0

COORD SUPRIMENT

0

0

1

0

SUP ALMOXARIFAD

0

0

1

0

ASSIST TECNICO

0

0

0

1

AUX ADM - APREN

0

0

0

5

AUX TECNICO

0

0

0

2

CONF ESTOQUE I

0

0

0

6

COORD SUPRIMENT

0

0

0

1

SUP ALMOXARIFAD

0

0

0

1

OP TELEMARKETIN

0

0

12

11

ASSISTENTE SISTEMA

1

1

0

0

COORD SISTEMAS TI

1

1

0

0

DIRETOR TECNICO

1

1

0

0

ESPEC TELECOMUNICACA

3

2

0

0

TEC INFORMATICA

1

1

0

0

TEC SUP TELECOM

4

4

0

0

PROMOTOR VENDAS

3

2

0

0

SUP VENDAS PAP

1

1

0

0

SUPERV VENDAS

2

2

0

0

VENDEDOR EXTERNO

37

34

0

0

ASSIST ADMINISTRATIV

2

0

0

0

AUX. ADMINISTRATIVO

0

2

0

0

CONSULTOR VENDAS

6

5

0

0

DIRETOR MARKETING

1

1

0

0

GERENTE NEGOCIOS

1

1

0

0

OP TELEMARKETING

2

2

0

0

TEC INSTALACAO

0

1

0

0

TEC REDE INTERNA II

1

0

0

0

VENDEDOR EXTERNO

0

1

0

0

OP TELEMARKETING

18

19

0

0

ANALISTA PESSOAL

2

2

0

0

ASSIST PESSOAL

1

1

0

0

SUPERV ADM PESSOAL

1

1

0

0

ANALISTA RH PL

1

1

0

0

GERENTE DE RH

1

1

0

0
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NÚMERO DE EMPREGADOS
TEC SEG TRABALHO

1

1

ASSIST ADMINIST

0

0

1

1

ASSIST TEC BACK

0

0

12

13

TOTAL
TOTAL GERAL

0

0

426

405

439

456

1.090

1.042

1.019

1.017

(b)
número de terceirizados (total, por grupos com base na atividade desempenhada e por
localização geográfica)
A Companhia apresenta abaixo o número consolidado de terceirizados:
NUMEROS DE TERCEIRIZADOS
MULTIPLAY- FORTALEZA - CE

30/06/2020

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

FCINST

20

20

18

18

INSTALL

21

19

18

19

ARS

14

17

28

25

SERVNAC

15

15

15

17

ARTEMP

2

2

2

2

BOY LOG

1

1

1

1

JM

33

34

37

43

CONNECT

14

9

0

0

JLT

0

0

20

11

CASTELO CONST

12

10

13

0

OEN TELECOM

18

22

27

0

LCD TELECOM

16

10

7

0

BARROS

34

30

0

0

MC TELECOM

19

17

0

0

TOTAIS

219

206

186

136

TECNET - CAUCAIA - CE

30/06/2020

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

BARROS

45

36

19

0

TOTAIS

45

36

19

0

CABO TELECOM - NATAL - RN

30/06/2020

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

BSB

25

26

25

0

STI

28

29

29

0

CONSTRUCABLE

33

36

46

0

KLG

17

23

29

0

SAMUEL

16

13

5

0

SEGTEC

44

36

29

0

0

0

10

0

163

163

173

0

VM
TOTAIS
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CABO TELECOM - JOÃO PESSOA - PB

30/06/2020

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

TEC FIBER

15

19

8

0

VM

0

0

10

0

TOTAIS

15

19

18

0

DIRETA - GUAXUPÉ - MG

30/06/2020

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

GUARANÉSIA TELECOM

2

0

0

0

ALVARO ANTONIO DA SILVA

2

0

0

0

GXP TELECOM LTDA

3

0

0

0

TOTAIS

7

0

0

0

30/06/2020

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

CONEXÃO - MOCOCA - SP
GUARANÉSIA TELECOM

2

0

0

0

ALVARO ANTONIO DA SILVA

2

0

0

0

GXP TELECOM LTDA

3

0

0

0

TOTAIS

7

0

0

0

(c)

índice de rotatividade

A Companhia apresenta abaixo o índice de rotatividade:
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CABO TELECOM - NATAL
dez/17
dez/18
dez/19
2,68%
1,42%
0,99%
560
565
604
25
7
4
5
9
8

jun/20
1,70%
616
6
15

CABO TELECOM - JOAO PESSOA
MESES
dez/17
dez/18
dez/19
% TURNOVER #DIV/0!
0,00%
0,00%
EFETIVO
0
15
29
ADMISSAO
0
0
0
DEMISSAO
0
0
0

jun/20
1,56%
32
0
1

MULTIPLAY - FORTALEZA
dez/17
dez/18
dez/19
2,82%
1,60%
3,08%
426
405
439
7
8
15
17
5
12

jun/20
4,56%
493
36
9

TECNET - CAUCAIA
MESES
dez/17
dez/18
dez/19
TURNOVER % #DIV/0!
7,80%
1,69%
EFETIVO
0
109
59
ADMISSAO
0
3
0
DEMISSAO
0
14
2

jun/20
1,43%
105
3
0

DIRETA - GUAXUPÉ
dez/17
dez/18
dez/19
2,73%
5,66%
3,92%
55
53
51
3
4
1
0
2
3

jun/20
2,38%
42
0
2

MESES
% TURNOVER
EFETIVO
ADMISSAO
DEMISSAO

MESES
TURNOVER %
EFETIVO
ADMISSAO
DEMISSAO

MESES
TURNOVER %
EFETIVO
ADMISSAO
DEMISSAO

ALEGRA - SÃO JOAO DA BOA VISTA
MESES
dez/17
dez/18
dez/19
TURNOVER % 2,00%
0,00%
0,00%
EFETIVO
25
32
29
1
ADMISSAO
0
0
0
DEMISSAO
0
0

jun/20
0,00%
0
0
0

CONEXÃO - MOCOCA
dez/17
dez/18
dez/19
0,00%
5,83%
3,47%
4
103
144
0
10
6
0
2
4

jun/20
1,74%
201
5
2

MEGA - SÃO JOSE RIO PARDO
MESES
dez/17
dez/18
dez/19
TURNOVER % #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
EFETIVO
0
0
0
ADMISSAO
0
0
0
DEMISSAO
0
0
0

jun/20
0,00%
41
0
0

A2 - SÃO PAULO
MESES
dez/17
dez/18
dez/19
TURNOVER % #DIV/0! #DIV/0!
0,00%
EFETIVO
0
0
2
ADMISSAO
0
0
0
DEMISSAO
0
0
0

jun/20
0,00%
2
0
0

RESUMO GERAL
dez/17
dez/18
dez/19
2,71%
2,50%
2,03%
1.070
1.282
1.357
36
32
26
22
32
29

jun/20
2,58%
1.532
50
29

MESES
TURNOVER %
EFETIVO
ADMISSAO
DEMISSAO

MESES
TURNOVER %
EFETIVO
ADMISSAO
DEMISSAO
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14.2 - Alterações relevantes – Recursos humanos
Não houve qualquer alteração relevante ocorrida com relação aos números divulgados no item 14.1
deste Formulário de Referência.
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'HVFULomRGDSROtWLFDGHUHPXQHUDomRGRVHPSUHJDGRV
$ 3ROtWLFD GH 5HPXQHUDomR H 'HVHPSHQKR GRV HPSUHJDGRV GD &RPSDQKLD ³35'´  HVWDEHOHFH
GLUHWUL]HV H FULWpULRV SDUD D GHILQLomR GRV WLSRV GH UHPXQHUDomR FRPR LQVWUXPHQWR GH DWUDomR
UHWHQomRHYDORUL]DomRGHWDOHQWRVHGHVHPSHQKRJDUDQWLQGRjDSOLFDomRGRSULQFtSLRGDHTXLGDGH
GHGLUHLWRV
D

SROtWLFDGHVDOiULRVHUHPXQHUDomRYDULiYHO

$ 35' FRQVLVWH HP XP VLVWHPD GH SDJDPHQWRV DGRWDGRV SHOD &RPSDQKLD H IXQGDPHQWDGR QD
OHJLVODomRWUDEDOKLVWDYLJHQWHSDUDUHFRPSHQVDURQHURVDPHQWHVHXVFRODERUDGRUHVSHORVVHUYLoRV
SUHVWDGRV GH DFRUGR FRP VHXV FDUJRV H GHVHPSHQKR FRQVLGHUDQGR XPD FRPELQDomR MXVWD GH
YDORUHVVDODULDLVDOLQKDGDFRPDSUiWLFDGHPHUFDGRSURPRYHQGRUHFRQKHFLPHQWRHYDORUL]DomRGRV
WDOHQWRV GR VHX S~EOLFR LQWHUQR JHUDQGR PRWLYDomR DXPHQWR GD SURGXWLYLGDGH H DOFDQFH GRV
REMHWLYRVHVWUDWpJLFRV
$ FRQWUDSUHVWDomR RQHURVD HQYROYH L  UHPXQHUDomR IXQFLRQDO TXH p R VDOiULR EDVH IL[R PHQVDO
SDJR DRV FRODERUDGRUHV GH DFRUGR FRP RV FDUJRV TXH RFXSDP H DV FRQGLo}HV ILQDQFHLUDV GD
HPSUHVDH LL UHPXQHUDomRYDULiYHOTXHQmRpLQFRUSRUDGDDRVDOiULRHHVWiFRQGLFLRQDGDDPHWDV
UHVXOWDGRVHGHVHPSHQKRGRVFRODERUDGRUHVGDHTXLSHHGDHPSUHVD3RGHVHUXPDUHPXQHUDomR
SDJDDFXUWRSUD]RQRFDVRGDSUHPLDomR UHPXQHUDomRYDULiYHO FRPLVVmRHDSDUWLFLSDomRQRV
OXFURVHUHVXOWDGRVRXDORQJRSUD]RQRFDVRGRE{QXV
E

SROtWLFDGHEHQHItFLRV

$ HVWUXWXUD GD SROtWLFD GH EHQHItFLRV GD &RPSDQKLD p FRPSRVWD SRU EHQHItFLRV REULJDWyULRV
HVWDEHOHFLGRV SHOD &RQVROLGDomR GDV /HLV GR 7UDEDOKR H SRU EHQHItFLRV H FRQYrQLRV IDFXOWDWLYRV
GHILQLGRVSHODiUHDGH5HFXUVRV+XPDQRVHYDOLGDGRVSHODDGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDEHPFRPR
SHODVFRQYHQo}HVFROHWLYDVHVWDEHOHFLGDVHQWUHHPSUHVDHVLQGLFDWRV
%HQHItFLRVREULJDWyULRVFRPREHQHItFLRVREULJDWyULRVWHPRVRYDOHWUDQVSRUWHYDOHDOLPHQWDomRH
RXUHIHLomR)*76IpULDVUHPXQHUDGDVVDOiULRIDPtOLDGpFLPRWHUFHLURVDOiULRDGLFLRQDOQRWXUQRH
SHULFXORVLGDGH
%HQHItFLRV IDFXOWDWLYRV H DFRUGDGRV HP FRQYHQomR FROHWLYD FRPR EHQHItFLRV IDFXOWDWLYRV H
DFRUGDGRV HP FRQYHQomR FROHWLYD HQWUH RV VLQGLFDWRV H D &RPSDQKLD VmR DEUDQJLGRV SODQR GH
VD~GH H SODQR RGRQWROyJLFR H[WHQVLYR DRV GHSHQGHQWHV YDOH FRPEXVWtYHO VHJXUR GH YLGD H
SDUWLFLSDomRQRVOXFURVHUHVXOWDGRVGDHPSUHVD 3/5 
&RQYrQLRVDOpPGRVEHQHItFLRVREULJDWyULRVHIDFXOWDWLYRVD&RPSDQKLDRIHUHFHWDPEpPFRQYrQLRV
FRPLQVWLWXLo}HVGHHQVLQRIDUPiFLDVOLYUDULDVHGHVFRQWRVQRVVHUYLoRVRIHUHFLGRVSHOD&RPSDQKLD
F
FDUDFWHUtVWLFDVGRVSODQRVGHUHPXQHUDomREDVHDGRVHPDo}HVGRVHPSUHJDGRVQmR
DGPLQLVWUDGRUHV
7DOFRPRRVPHPEURVGDDGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDFRQIRUPHGHVFULWRQRVLWHQVHVHJXLQWHV
GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD GHWHUPLQDGRV HPSUHJDGRV GD &RPSDQKLD ID]HP MXV D XPD
UHPXQHUDomR EDVHDGD HP Do}HV QR kPELWR GRV &RQWUDWRV GH 2SomR QRV PHVPRV WHUPRV H
FRQGLo}HVMiGHVFULWRVDQWHULRUPHQWH
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14.4 - Descrição das relações entre o emissor e sindicatos
Os colaboradores da Companhia são representados por diversos sindicatos, sendo um na região
Nordeste (Cabo, Videomar e Tecnet) e dois na região Sudeste (Conexão, Direta e Mega). Os
trabalhadores dos Estados do Ceará, Rio Grande do Norte e João Pessoa, são representados pelo
SINCAB- Sindicato Nacional dos Trabalhadores em Sistemas de TV por assinatura e serviços
especiais de telecomunicação. Os trabalhadores do Estado de São Paulo são representados pelo
SINDIESP – Sindicato dos trabalhadores de empresas e cursos de informática do Estado de São
Paulo, e os trabalhadores de do Estado de Minas Gerais são representados pelo SINTTEL- Sindicato
trabalhadores em empresas de telecomunicação do Estado de Minas Gerais.
A Companhia mantém um bom relacionamento com as referidas entidades sindicais, e divulga aos
seus colaboradores as principais convenções coletivas e outras ações promovida pelas entidades
sindicais. As negociações sindicais são conduzidas pelas áreas de Recursos Humanos e Jurídico,
visando sempre parametrizar com o mercado para contribuir com as decisões da Diretoria Executiva.
Nos últimos três exercícios sociais não houve qualquer tipo de greve ou paralisação envolvendo os
empregados da Companhia.
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14.5 - Outras informações relevantes
Não há outras informações que a Companhia julgue relevantes em relação a este item 14.
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913

Qtde. de ações (Unidades)

Ações ordinárias %

10.662.969

116.219.046

Brasileira-SP

TOTAL

126.882.015

0

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

OUTROS

Não

18.266.398/0001-78

100,000%

0,000%

8,403%

91,596%

ALAOF Brasil Mídia Holdings Fundo de Investimento em Participações

Classe ação

Detalhamento por classes de ações (Unidades)

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Não

Ações %

0

0

0

0

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista Residente no Exterior

Participa de acordo de acionistas

Nacionalidade-UF

CPF/CNPJ acionista

Acionista

15.1 / 15.2 - Posição Acionária

Formulário de Referência - 2020 - TRIPLE PLAY BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A.

Sim

Tipo pessoa

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

Ações preferenciais %

Acionista controlador

15/09/2020

126.882.015

0

10.662.969

116.219.046

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Última alteração
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0,000%

8,403%

91,596%
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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

Formulário de Referência - 2020 - TRIPLE PLAY BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A.

Acionista controlador

Ações preferenciais %

Tipo pessoa

Última alteração

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ
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15.3 - Distribuição de Capital
Data da última assembleia / Data da
última alteração

15/09/2020

Quantidade acionistas pessoa física
(Unidades)

10

Quantidade acionistas pessoa jurídica
(Unidades)

1

Quantidade investidores institucionais
(Unidades)

1

Ações em Circulação
Ações em circulação correspondente a todas ações do emissor com exceção das de titularidade do controlador, das pessoas a ele
vinculadas, dos administradores do emissor e das ações mantdas em tesouraria

Quantidade ordinárias (Unidades)

0

0,000%

Quantidade preferenciais (Unidades)

0

0,000%

Total

0

0,000%
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15.5 - Acordo de Acionistas Arquivado na Sede do Emissor ou do Qual O Controlador Seja
Parte
  $FRUGR GH DFLRQLVWDV DUTXLYDGR QD VHGH GR HPLVVRU RX GR TXDO R
FRQWURODGRUVHMDSDUWH
1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHQmRKiDFRUGRGHDFLRQLVWDVYLJHQWHDUTXLYDGRQDVHGHGRHPLVVRU
RXGRTXDORFRQWURODGRUVHMDSDUWH
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15.6 - Alterações Relevantes Nas Participações Dos Membros do Grupo de Controle E
Administradores do Emissor
$OWHUDo}HVUHOHYDQWHVQDVSDUWLFLSDo}HVGRVPHPEURVGRJUXSRGHFRQWUROH
HDGPLQLVWUDGRUHVGRHPLVVRU
1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHQmRKRXYHDOWHUDo}HVUHOHYDQWHVQDVSDUWLFLSDo}HVGRVPHPEURV
GRJUXSRGHFRQWUROHHDGPLQLVWUDGRUHVQRV~OWLPRVWUrVH[HUFtFLRVVRFLDLV
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3ULQFLSDLVHYHQWRVVRFLHWiULRVRFRUULGRVQRHPLVVRUFRQWURODGDVRXFROLJDGDV

DHYHQWR

$TXLVLomRGD&RUWH]2QOLQH

ESULQFLSDLV
FRQGLo}HVGR
QHJyFLR

$TXLVLomRGDWRWDOLGDGHGDVTXRWDVGD&RUWH]2QOLQH3URYHGRUGH,QWHUQHW(,5(/,SHOD&DER6HUYLoRV
GH7HOHFRPXQLFDo}HV/WGDFRQWURODGDGLUHWDGD&RPSDQKLDGHDFLRQLVWDYHQGHGRUSHVVRDItVLFD

FVRFLHGDGHV
HQYROYLGDV

$FLRQLVWDYHQGHGRUSHVVRDItVLFD 9HQGHGRU 
&DER6HUYLoRVGH7HOHFRPXQLFDo}HV/WGD &RPSUDGRUD 
&RUWH]2QOLQH3URYHGRUGH,QWHUQHW(,5(/, 6RFLHGDGH 
$ELPDHO&RUWH]GH6RX]D(,5(/, LQWHUYHQLHQWHDQXHQWH 
$ELPDHO&RUWH]GH6RX]D LQWHUYHQLHQWHDQXHQWH 

GHIHLWRVGD
RSHUDomRQR
TXDGUR
DFLRQiULRGD
&RPSDQKLD

$&RPSDQKLDSDVVDUiDGHWHULQGLUHWDPHQWHSRUPHLRGD&DER6HUYLoRVGH7HOHFRPXQLFDo}HV/WGD
GHSDUWLFLSDomRVRFLHWiULDGD&RUWH]2QOLQH3URYHGRUGH,QWHUQHW(,5(/,TXHVHUiWUDQVIRUPDGD
HPVRFLHGDGHHPSUHViULDXQLSHVVRDO

HTXDGUR
VRFLHWiULR
DQWHVHGHSRLV
GDRSHUDomR

$QWHV

'HSRLV





IPHFDQLVPRV
XWLOL]DGRVSDUD
JDUDQWLUR
1mRDSOLFiYHO
WUDWDPHQWR
HTXLWDWLYRHQWUH
RVDFLRQLVWDV
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DHYHQWR

,QFRUSRUDomRGDVDo}HVGD$$JHQWHV$XWRUL]DGRV6$

ESULQFLSDLV
FRQGLo}HVGR
QHJyFLR

,QFRUSRUDomRGDVDo}HVGHHPLVVmRGD$HPLWLGDVHPIDYRUGH&ODXGLRSRUIRUoDGDLQFRUSRUDomR
UHIHULGDDEDL[RFRPDFRQVHTXHQWHHPLVVmRGHQRYDVDo}HVGD&RPSDQKLDHPIDYRUGH&ODXGLR

FVRFLHGDGHV
HQYROYLGDV

&RQH[mR6HUYLoRVGH&RPXQLFDomR0XOWLPtGLD6$
$$JHQWHV$XWRUL]DGRV6$
&ODXGLR&HVDU5DEHORGH$OPHLGD

GHIHLWRVGD
RSHUDomRQR
TXDGUR
DFLRQiULRGD
&RPSDQKLD
HTXDGUR
VRFLHWiULR
DQWHVHGHSRLV
GDRSHUDomR

$$$JHQWHV$XWRUL]DGRV6$SDVVRXDVHUXPDVXEVLGLiULDLQWHJUDOGD&RPSDQKLD

'HSRLV

$QWHV








IPHFDQLVPRV
XWLOL]DGRVSDUD
JDUDQWLUR
WUDWDPHQWR
HTXLWDWLYR
HQWUHRV
DFLRQLVWDV

$SURYDomRHP$VVHPEOHLD*HUDOGD&RPSDQKLDUHDOL]DGDHPGHVHWHPEURGH
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DHYHQWR

,QFRUSRUDomRGDVDo}HVGD&RQH[mR6HUYLoRVGH&RPXQLFDomR0XOWLPtGLD6$

ESULQFLSDLV
FRQGLo}HVGR
QHJyFLR

,QFRUSRUDomRSHOD$$JHQWHV$XWRUL]DGRV6$GDVDo}HVGHWLGDVSHOR6U&ODXGLR&HVDU5DEHORGH
$OPHLGDQD&RQH[mR6HUYLoRVGH&RPXQLFDomR0XOWLPtGLD6$

FVRFLHGDGHV
HQYROYLGDV

&RQH[mR6HUYLoRVGH&RPXQLFDomR0XOWLPtGLD6$
$$JHQWHV$XWRUL]DGRV6$
&ODXGLR&HVDU5DEHORGH$OPHLGD

GHIHLWRVGD
RSHUDomRQR
TXDGUR
DFLRQiULRGD
&RPSDQKLD
HTXDGUR
VRFLHWiULR
DQWHVHGHSRLV
GDRSHUDomR

$$$JHQWHV$XWRUL]DGRV6$SDVVRXDGHWHUGDVDo}HVGD&RQH[mR6HUYLoRVGH
&RPXQLFDomR0XOWLPLGLD6$

'HSRLV

$QWHV



IPHFDQLVPRV
XWLOL]DGRVSDUD
JDUDQWLUR
WUDWDPHQWR
HTXLWDWLYRHQWUH
RVDFLRQLVWDV




$SURYDomRHP$VVHPEOHLD*HUDOGD&RPSDQKLDUHDOL]DGDHPGHVHWHPEURGH
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DHYHQWR

$TXLVLomRGR*UXSR2XWFHQWHU

ESULQFLSDLV
FRQGLo}HVGR
QHJyFLR

$TXLVLomR GDV VRFLHGDGHV GR *UXSR 2XWFHQWHU FRPSRVWDV SHOD &HQWHU 3DUWLFLSDo}HV
6$ H &HQWHU 3UHVWDGRUD GH 6HUYLoRV /WGD SRU PHLR GD &RQH[mR 6HUYLoRV GH
&RPXQLFDomR0XOWLPLGLD6$GHDFLRQLVWDYHQGHGRUSHVVRDItVLFD

FVRFLHGDGHV
HQYROYLGDV

$FLRQLVWDYHQGHGRUSHVVRDItVLFD 9HQGHGRU 
&RQH[mR6HUYLoRVGH&RPXQLFDomR0XOWLPLGLD6$ &RPSUDGRUD 
&HQWHU3DUWLFLSDo}HV6$H&HQWHU3UHVWDGRUDGH6HUYLoRV/WGD 6RFLHGDGHV 

GHIHLWRVGD
RSHUDomRQR
TXDGUR
DFLRQiULRGD
&RPSDQKLD

$ &RQH[mR 6HUYLoRV GH &RPXQLFDomR 0XOWLPLGLD 6$ SDVVRX D GHWHU  GH
SDUWLFLSDomRVRFLHWiULDGD&HQWHU3DUWLFLSDo}HV6$DTXDOSRUVXDYH]GHWpP
GHSDUWLFLSDomRVRFLHWiULDQD&HQWHU3UHVWDGRUDGH6HUYLoRV/WGD

HTXDGUR
VRFLHWiULR
DQWHVHGHSRLV
GDRSHUDomR

$QWHV


'HSRLV


IPHFDQLVPRV
XWLOL]DGRVSDUD
JDUDQWLUR
WUDWDPHQWR
HTXLWDWLYRHQWUH
RVDFLRQLVWDV

1mRDSOLFiYHO
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DHYHQWR

$TXLVLomRGR*UXSR0HJD

ESULQFLSDLV
FRQGLo}HVGR
QHJyFLR

$TXLVLomR GD WRWDOLGDGH GDV TXRWDV GDV VRFLHGDGHV GR *UXSR 0HJD FRPSRVWDV SHOD
0HJD6&0 5RVD6DVVL6DPSDLR(LUHOL H0HJD69$ 5RVLPDUD%HUWROXFL6DVVL6DPSDLR
(,5(/, SHOD&RQH[mR6HUYLoRVGH&RPXQLFDomR0XOWLPLGLD/WGDFRQWURODGDLQGLUHWDGD
&RPSDQKLDGHGHWHUPLQDGRVDFLRQLVWDVYHQGHGRUHVSHVVRDVItVLFDV

FVRFLHGDGHV
HQYROYLGDV

'HWHUPLQDGRVDFLRQLVWDVYHQGHGRUHVSHVVRDVItVLFDV 9HQGHGRUHV 
&RQH[mR6HUYLoRVGH&RPXQLFDomR0XOWLPLGLD/WGD &RPSUDGRUD 
0HJD 6&0 5RVD 6DVVL 6DPSDLR (,5(/,  H 0HJD 69$ 5RVLPDUD %HUWROXFL 6DVVL
6DPSDLR(,5(/,  6RFLHGDGHV 

GHIHLWRVGD
RSHUDomRQR
TXDGUR
DFLRQiULRGD
&RPSDQKLD

$&RPSDQKLDSDVVRXDGHWHULQGLUHWDPHQWHSRUPHLRGD&RQH[mR6HUYLoRVGH
&RPXQLFDomR0XOWLPLGLD/WGDGHSDUWLFLSDomRVRFLHWiULDHPFDGDXPDGDV
6RFLHGDGHV

$QWHV

HTXDGUR
VRFLHWiULR
DQWHVHGHSRLV
GDRSHUDomR


'HSRLV


IPHFDQLVPRV
XWLOL]DGRVSDUD
JDUDQWLUR
WUDWDPHQWR
HTXLWDWLYRHQWUH
RVDFLRQLVWDV

1mRDSOLFiYHO
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DHYHQWR

$TXLVLomRGD7HFQHW

ESULQFLSDLV
FRQGLo}HVGR
QHJyFLR

$TXLVLomR GD WRWDOLGDGH GDV TXRWDV GD 7HFQHW 3URYHGRU GH $FHVVR GDV 5HGHV GH
&RPXQLFDomR(,5(/, DWXDO7HFQHW3URYHGRUGH$FHVVRDV5HGHVGH&RPXQLFDomR/WGD 
SHOD&RPSDQKLDGHGHWHUPLQDGRVDFLRQLVWDVYHQGHGRUHVSHVVRDVItVLFDV

FVRFLHGDGHV
HQYROYLGDV

'HWHUPLQDGRVDFLRQLVWDVYHQGHGRUHVSHVVRDVItVLFDV 9HQGHGRUHV 
7ULSOH3OD\%UDVLO3DUWLFLSDo}HV6$ &RPSUDGRUD 
7HFQHW3URYHGRUGH$FHVVRGDV5HGHVGH&RPXQLFDomR(,5(/, 6RFLHGDGH 

GHIHLWRVGD
RSHUDomRQR
TXDGUR
DFLRQiULRGD
&RPSDQKLD

$&RPSDQKLDSDVVRXDGHWHUGHSDUWLFLSDomRVRFLHWiULDGD7HFQHW3URYHGRUGH
$FHVVRGDV5HGHVGH&RPXQLFDomR(,5(/,

$QWHV

HTXDGUR
VRFLHWiULR
DQWHVH
GHSRLVGD
RSHUDomR


'HSRLV


IPHFDQLVPRV
XWLOL]DGRVSDUD
JDUDQWLUR
WUDWDPHQWR
HTXLWDWLYR
HQWUHRV
DFLRQLVWDV

1mRDSOLFiYHO
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DHYHQWR

$TXLVLomRGR*UXSR&RQH[mR

ESULQFLSDLV
FRQGLo}HVGR
QHJyFLR

$TXLVLomRGDWRWDOLGDGHGDVTXRWDVGDVVRFLHGDGHVGR*UXSR&RQH[mRFRPSRVWDVSHOD
&RQH[mR 6HUYLoR GH &RPXQLFDomR 0XOWLPtGLD /WGD &RQH[mR 6HUYLoRV GH 9DORU
$GLFLRQDGR /WGD H &RQH[mR 7HOHFRPXQLFDo}HV H ,QWHUQHW /WGD SHOD $ $JHQWHV
$XWRUL]DGRV /WGD FRQWURODGD LQGLUHWD GD &RPSDQKLD GH GHWHUPLQDGRV DFLRQLVWDV
YHQGHGRUHVSHVVRDVItVLFDV

FVRFLHGDGHV
HQYROYLGDV

'HWHUPLQDGRVDFLRQLVWDVYHQGHGRUHVSHVVRDVItVLFDV 9HQGHGRUHV 
$$JHQWHV$XWRUL]DGRV/WGD &RPSUDGRUD 
&RQH[mR 6HUYLoR GH &RPXQLFDomR 0XOWLPtGLD /WGD &RQH[mR 6HUYLoRV GH 9DORU
$GLFLRQDGR/WGDH&RQH[mR7HOHFRPXQLFDo}HVH,QWHUQHW/WGD 6RFLHGDGHV 

GHIHLWRVGD
RSHUDomRQR
TXDGUR
DFLRQiULRGD
&RPSDQKLD

$&RPSDQKLDSDVVRXDGHWHULQGLUHWDPHQWHSRUPHLRGD$$JHQWHV$XWRUL]DGRV/WGD
GHSDUWLFLSDomRVRFLHWiULDHPFDGDXPDGDV6RFLHGDGHV

HTXDGUR
VRFLHWiULR
DQWHVH
GHSRLVGD
RSHUDomR

$QWHV


'HSRLV


IPHFDQLVPRV
XWLOL]DGRVSDUD
JDUDQWLUR
WUDWDPHQWR
HTXLWDWLYR
HQWUHRV
DFLRQLVWDV

1mRDSOLFiYHO
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DHYHQWR

$TXLVLomRGR*UXSR'LUHWD

ESULQFLSDLV
FRQGLo}HVGR
QHJyFLR

$TXLVLomRGDWRWDOLGDGHGDVTXRWDVGDVVRFLHGDGHVGR*UXSR'LUHWDFRPSRVWDVSHOD
'LUHWD&RPXQLFDo}HV/WGD'LUHWD&HQWUDOGH$ODUPHVH&RPpUFLR/WGDH'LUHWD
3URFHVVDPHQWRGH'DGRV/WGDSHOD$$JHQWHV$XWRUL]DGRV/WGDFRQWURODGDLQGLUHWD
GD&RPSDQKLDGHGHWHUPLQDGRVDFLRQLVWDVYHQGHGRUHVSHVVRDVItVLFDV

FVRFLHGDGHV
HQYROYLGDV

'HWHUPLQDGRVDFLRQLVWDVYHQGHGRUHVSHVVRDVItVLFDV 9HQGHGRUHV 
$$JHQWHV$XWRUL]DGRV/WGD &RPSUDGRUD 
'LUHWD&RPXQLFDo}HV/WGD'LUHWD&HQWUDOGH$ODUPHVH&RPpUFLR/WGDH'LUHWD
3URFHVVDPHQWRGH'DGRV/WGD 6RFLHGDGHV 

GHIHLWRVGD
RSHUDomRQR
TXDGUR
DFLRQiULRGD
&RPSDQKLD

$&RPSDQKLDSDVVRXDGHWHULQGLUHWDPHQWHSRUPHLRGD$$JHQWHV$XWRUL]DGRV
/WGDGHSDUWLFLSDomRVRFLHWiULDHPFDGDXPDGDV6RFLHGDGHV

HTXDGUR
VRFLHWiULRDQWHV
HGHSRLVGD
RSHUDomR

$QWHV


'HSRLV


IPHFDQLVPRV
XWLOL]DGRVSDUD
JDUDQWLUR
WUDWDPHQWR
HTXLWDWLYRHQWUH
RVDFLRQLVWDV

1mRDSOLFiYHO
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DHYHQWR

$TXLVLomRGD$OHJUD

ESULQFLSDLV
FRQGLo}HVGR
QHJyFLR

$TXLVLomRGDWRWDOLGDGHGDVTXRWDVGDVVRFLHGDGHVGD$OHJUD7HOHFRPXQLFDo}HVGR
%UDVLO/WGD(33SHOD$$JHQWHV$XWRUL]DGRV/WGDFRQWURODGDGLUHWDGD&RPSDQKLD
GHGHWHUPLQDGRVDFLRQLVWDVYHQGHGRUHVSHVVRDVItVLFDV

FVRFLHGDGHV
HQYROYLGDV

'HWHUPLQDGRVDFLRQLVWDVYHQGHGRUHVSHVVRDVItVLFDV 9HQGHGRUHV 
$$JHQWHV$XWRUL]DGRV/WGD &RPSUDGRUD 
$OHJUD7HOHFRPXQLFDo}HVGR%UDVLO/WGD 6RFLHGDGH 

GHIHLWRVGD
RSHUDomRQR
TXDGUR
DFLRQiULRGD
&RPSDQKLD

$&RPSDQKLDSDVVRXDGHWHULQGLUHWDPHQWHSRUPHLRGD$$JHQWHV$XWRUL]DGRV
/WGDGHSDUWLFLSDomRVRFLHWiULDGD$OHJUD7HOHFRPXQLFDo}HVGR%UDVLO/WGD

HTXDGUR
VRFLHWiULRDQWHV
HGHSRLVGD
RSHUDomR

$QWHV


'HSRLV


IPHFDQLVPRV
XWLOL]DGRVSDUD
JDUDQWLUR
WUDWDPHQWR
HTXLWDWLYRHQWUH
RVDFLRQLVWDV

1mRDSOLFiYHO
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2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV
$&21,QYHVWPHQWV
2DWXDODFLRQLVWDFRQWURODGRUGD&RPSDQKLDpDGPLQLVWUDGRSHOD$/$2)GR%UDVLO$GPLQLVWUDGRUDGH
9DORUHV 0RELOLiULRV H &RQVXOWRULD /WGD XPD HQWLGDGH GR JUXSR HFRQ{PLFR GD $FRQ ,QYHVWPHQWV
//&$$&21,QYHVWPHQWV//&pXPDHPSUHVDGHLQYHVWLPHQWRGHFDSLWDOSULYDGRLQWHUQDFLRQDO
FRPVHGHHP:DVKLQJWRQ'&TXHDGPLQLVWUDFDSLWDOSRUPHLRGHGLYHUVRVIXQGRVGHLQYHVWLPHQWR
HSDUFHULDVFRPILQVHVSHFtILFRV'HVGHDVXDFULDomRHPDWpGHMXQKRGHD$&21
,QYHVWPHQWV//&HVXDVDILOLDGDVDGPLQLVWUDUDPDSUR[LPDGDPHQWH86ELOK}HVGHFDSLWDO$
$&21 ,QYHVWPHQWV //& H VXDV DILOLDGDV WrP SURILVVLRQDLV HP :DVKLQJWRQ '& /RV $QJHOHV
&LGDGHGR0p[LFR6mR3DXORH%RJRWi
,QFRUSRUDo}HV
(PHGHVHWHPEURGHD&RPSDQKLDDSURYRXDLPSOHPHQWDomRGHGXDVLQFRUSRUDo}HVGH
Do}HV QRVWHUPRVHSDUDRVILQVGRDUWLJRGD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HV SDUDVLPSOLILFDUD
VXDHVWUXWXUDVRFLHWiULDFRQIRUPHLWHPDFLPD
$SULPHLUDLQFRUSRUDomRGHDo}HVHQYROYHXDLQFRUSRUDomRSHOD$$JHQWHV$XWRUL]DGRV6$ ³$´ 
GDVDo}HVGHWLGDVSHOR6U&ODXGLR&HVDU5DEHORGH$OPHLGD ³&ODXGLR´ QD&RQH[mR6HUYLoRVGH
&RPXQLFDomR0XOWLPtGLD6$FRPDFRQVHTXHQWHHPLVVmRGHQRYDVDo}HVGHHPLVVmRGD$HP
IDYRUGH&ODXGLRWRUQDQGRD&RQH[mRXPDVXEVLGLiULDLQWHJUDOGD$
$WRVXEVHTXHQWHD&RPSDQKLDLQFRUSRURXDVDo}HVGHHPLVVmRGD$HPLWLGDVHPIDYRUGH&ODXGLR
SRUIRUoDGDLQFRUSRUDomRUHIHULGDDQWHULRUPHQWHFRPDFRQVHTXHQWHHPLVVmRGHQRYDVDo}HVGD
&RPSDQKLDHPIDYRUGH&ODXGLRWRUQDQGRD$XPDVXEVLGLiULDLQWHJUDOGD&RPSDQKLD7HQGRHP
YLVWD DV UHODo}HV GH WURFD OLYUHPHQWH SDFWXDGDV HQWUH DV SDUWHV DR ILQDO GD FRQVXPDomR GDV
LQFRUSRUDo}HVGHVFULWDVDFLPDIRUDPHPLWLGDVHPIDYRUGH&ODXGLRXPQ~PHURGHDo}HVTXHOKH
DVVHJXUHXPDSDUWLFLSDomRHTXLYDOHQWHDGHDo}HVRUGLQiULDVGRFDSLWDOVRFLDOWRWDOGD
&RPSDQKLD DQWHV GD GLOXLomR GD VXD RIHUWD S~EOLFD LQLFLDO GH Do}HV R TXH DSyV R JUXSDPHQWR
UHSUHVHQWDRPRQWDQWHGHDo}HV
$TXLVLomRGD&RUWH]2QOLQH
(PGHVHWHPEURGHD&DER6HUYLoRVGH7HOHFRPXQLFDo}HV/WGDDVVLQRXRFRQWUDWRGH
FRPSUDHYHQGDGHTXRWDVHRXWUDVDYHQoDVFRPDTXLVLomRGHGRFDSLWDOYRWDQWHGDHPSUHVD
&RUWH] 2QOLQH 3URYHGRU GH ,QWHUQHW (,5(/, ORFDOL]DGD HP 6mR 3DXOR63 HP XP PRQWDQWH GH
5E
$ DTXLVLomR PHQFLRQDGD ID] SDUWH GD LPSOHPHQWDomR GD HVWUDWpJLD GH FUHVFLPHQWR GR *UXSR
SRVVLELOLWDQGRH[WUDLUVLQHUJLDVGHFRUUHQWHVGRJDQKRGHHVFDODHGDRSHUDomRGHDWLYRV
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16.1 - Descrição Das Regras, Políticas E Práticas do Emissor Quanto À Realização de
Transações Com Partes Relacionadas
'HVFULomRGDVUHJUDVSROtWLFDVHSUiWLFDVGRHPLVVRUTXDQWRjUHDOL]DomR
GHWUDQVDo}HVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDV
$&RPSDQKLDTXDQGRGDFHOHEUDomRGHRSHUDo}HVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDVDGRWDSUiWLFDVTXHWrP
SRU REMHWLYR QmR JHUDU TXDOTXHU EHQHItFLR RX SUHMXt]R LQMXVWLILFiYHO SDUD D &RPSDQKLD RX SDUD
TXDLVTXHU RXWUDV SDUWHV FRP EDVH HP WHUPRV H FRQGLo}HV TXH VHULDP DSOLFiYHLV D RSHUDo}HV
VHPHOKDQWHVFRPWHUFHLURVXWLOL]DQGRVHGHFRWDo}HVHSHVTXLVDVGHPHUFDGRQDLPSOHPHQWDomR
GHVHXVQHJyFLRVHFRQWUDWDomRGHVHUYLoRVWHQGRSRUFULWpULRDEXVFDSHODVPHOKRUHVFRQGLo}HV
WpFQLFDVHGHSUHoRVFDEHQGRDGHFLVmRGDUHDOL]DomRGDVWUDQVDo}HVLQGHSHQGHQWHPHQWHGHVHU
UHDOL]DGDHQWUHSDUWHVUHODFLRQDGDVRXQmRDRUHVSRQViYHOGDiUHDTXHPRWLYRXDFRQWUDWDomRGR
SURGXWRRXVHUYLoR
$OpPGLVVRD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HVSURtEHFRQVHOKHLURVHGLUHWRUHVGH L UHDOL]DUTXDOTXHU
DWRJUDWXLWRFRPDXWLOL]DomRGHDWLYRVGDFRPSDQKLDHPGHWULPHQWRGD&RPSDQKLD LL UHFHEHUHP
UD]mR GH VHX FDUJR TXDOTXHU WLSR GH YDQWDJHP SHVVRDO GLUHWD RX LQGLUHWD GH WHUFHLURV VHP
DXWRUL]DomRFRQVWDQWHGRUHVSHFWLYRHVWDWXWRVRFLDORXFRQFHGLGDSRUPHLRGHDVVHPEOHLDJHUDOH
LLL LQWHUYLUHPTXDOTXHURSHUDomRVRFLDOHPTXHWLYHULQWHUHVVHFRQIOLWDQWHFRPRGD&RPSDQKLDRX
QDVGHOLEHUDo}HVTXHDUHVSHLWRWRPDUHPRVGHPDLVFRQVHOKHLURV
3RUILPD&RPSDQKLDDGRWDXP&yGLJRGHeWLFDH&RQGXWDDSOLFiYHODWRGDVDVVRFLHGDGHVGHVHX
JUXSR HFRQ{PLFR TXH WHP FRPR REMHWLYR RULHQWDUDV Do}HVH D WRPDGDGHGHFLV}HVGH WRGRV RV
FRODERUDGRUHV GDV HPSUHVDV GR JUXSR QRV GLYHUVRV QtYHLV GH UHODFLRQDPHQWR HPSUHVDULDO H
RSHUDFLRQDO
$SUiWLFDUHFRPHQGDGDSHOD&RPSDQKLDSDUDSRVVtYHLVFRQIOLWRVGHLQWHUHVVHpEDVHDGDQRSULQFtSLR
GH TXH R FRODERUDGRU GHYHUi WRPDU GHFLV}HV H DJLU VHPSUH GH PDQHLUD LG{QHD VHP VH GHL[DU
LQIOXHQFLDUSRUTXHVW}HVSDUWLFXODUHVGHIDPLOLDUHVRXGHDPLJRVTXHSRVVDPDIHWDUVHXMXOJDPHQWR
HPUHODomRjDWLYLGDGHQDTXDOHOHHVWHMDHQYROYLGRRXVHMDGHYHVHUHFXVDUDSURPRYHUTXDOTXHU
IRUPDGHIDYRUHFLPHQWRRXDDJLUFRQWUDRVLQWHUHVVHVGD&RPSDQKLD
$&RPSDQKLDGLVS}HGH&DQDLVGH'HQ~QFLDFRQWURODGRSRUHPSUHVDHVSHFLDOL]DGDLQGHSHQGHQWH
FRPhotlineKRWVLWHHHQGHUHoRHOHWU{QLFRGLVSRQtYHOKRUDVGLDGLDVSRUDQRFRPRSomRGH
PDQLIHVWDomRGHQ~QFLDDQ{QLPD
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16.2 - Informações Sobre as Transações Com Partes Relacionadas
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Com exceção das operações realizadas entre a Companhia e as Sociedades em que esta detenha, diretamente ou
indiretamente, a totalidade do Capital Social, não há transações com partes relacionadas que, segundo as normas
contábeis, devam ser divulgadas nas demonstrações financeiras individuais ou consolidadas do emissor e que tenham sido
celebradas no último exercício social ou estejam em vigor no exercício social corrente.
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  ,GHQWLILFDomR GDV PHGLGDV WRPDGDV SDUD WUDWDU GH FRQIOLWRV GH LQWHUHVVHV H
GHPRQVWUDomR GR FDUiWHU HVWULWDPHQWH FRPXWDWLYR GDV FRQGLo}HV SDFWXDGDV RX GR
SDJDPHQWRFRPSHQVDWyULRDGHTXDGR
D

LGHQWLILFDUDVPHGLGDVWRPDGDVSDUDWUDWDUGHFRQIOLWRVGHLQWHUHVVHV

2V SURFHGLPHQWRV DGRWDGRV SHOD &RPSDQKLD SDUD LGHQWLILFDU FRQIOLWRV GH LQWHUHVVH VmR DTXHOHV
SUHYLVWRVQD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HVHQD3ROtWLFDGH7UDQVDo}HVFRP3DUWHV5HODFLRQDGDVH
GHPDLVVLWXDo}HVHQYROYHQGRFRQIOLWRVGHLQWHUHVVHGD&RPSDQKLD ³3ROtWLFDGH7UDQVDomRFRP
3DUWHV5HODFLRQDGDV´ DSURYDGDSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHPUHXQLmRUHDOL]DGDHPGH
DJRVWRGH$GLFLRQDOPHQWHD&RPSDQKLDDGRWDSUiWLFDVGHJRYHUQDQoDFRUSRUDWLYDHDTXHODV
UHFRPHQGDGDV HRX H[LJLGDV SHOD OHJLVODomR LQFOXLQGR DTXHODV SUHYLVWDV QR 5HJXODPHQWR GH
/LVWDJHPGR1RYR0HUFDGR
'HDFRUGRFRPRVWHUPRVGD3ROtWLFDSDUD7UDQVDo}HVFRP3DUWHV5HODFLRQDGDVGD&RPSDQKLDKi
XPSRWHQFLDOFRQIOLWRGHLQWHUHVVHVTXDQGRXPDSHVVRDQmRpLQGHSHQGHQWHHPUHODomRjPDWpULD
HPGLVFXVVmRWHQGRHPYLVWDLQWHUHVVHVSUySULRVRXGHDOJXPPHPEURSUy[LPRGDIDPtOLDSRGHQGR
LQIOXHQFLDURSURFHVVRGHFLVyULRRXWRPDUGHFLV}HVPRWLYDGDVSRULQWHUHVVHVGLVWLQWRVGDTXHODVGD
&RPSDQKLDQmRVHQGRSRVVtYHODVVHJXUDUDVXDFDSDFLGDGHSDUDXPMXOJDPHQWRLVHQWR
$OpPGLVVRD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HVSUHYrTXHFRQVHOKHLURVHGLUHWRUHVVmRSURLELGRVGH
L  UHDOL]DU TXDOTXHU DWR JUDWXLWR FRP D XWLOL]DomR GH DWLYRV GD FRPSDQKLD HP GHWULPHQWR GD
FRPSDQKLD LL UHFHEHUHPUD]mRGHVHXFDUJRTXDOTXHUWLSRGHYDQWDJHPSHVVRDOGLUHWDRXLQGLUHWD
GH WHUFHLURV VHP DXWRUL]DomR FRQVWDQWH GR UHVSHFWLYR HVWDWXWR VRFLDO RX FRQFHGLGD DWUDYpV GH
DVVHPEOHLDJHUDOH LLL LQWHUYLUHPTXDOTXHURSHUDomRVRFLDOHPTXHWLYHULQWHUHVVHFRQIOLWDQWHFRP
RGDFRPSDQKLDRXQDVGHOLEHUDo}HVTXHDUHVSHLWRWRPDUHPRVGHPDLVFRQVHOKHLURV
$3ROtWLFDGH7UDQVDomRFRP3DUWH5HODFLRQDGDVGHVFUHYHGHWDOKDGDPHQWHDIRUPDGHDSXUDomR
UHVSRQVDELOLGDGHVREULJDomRGHGLYXOJDomRHSHQDOLGDGHVFDEtYHLVHPVLWXDo}HVGHWUDQVDomRFRP
SDUWHV UHODFLRQDGDV H FRQIOLWR GH LQWHUHVVHV VHQGR TXH DQXDOPHQWH D &RPSDQKLD VROLFLWDUi jV
SHVVRDVDEUDQJLGDVSHOD3ROtWLFDGH7UDQVDomRFRP3DUWHV5HODFLRQDGDVRSUHHQFKLPHQWRGHXPD
GHFODUDomRGHFRQIOLWRGHLQWHUHVVHVRXGHH[LVWrQFLDGHUHODFLRQDPHQWRFRPSDUWHVUHODFLRQDGDV
SDUDYHULILFDUFDGDVLWXDomR
(YHQWXDLV FDVRV GH FRQIOLWR GH LQWHUHVVHV VmR FRPXQLFDGRV DR &RPLWr GH $XGLWRULD H DR 'LUHWRU
3UHVLGHQWHVHQGRTXHHVWHVGHYHPFRPXQLFDUR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR&RQWXGRpR&RPLWr
GH$XGLWRULDTXHGHFLGHSHORYRWRGDPDLRULDDEVROXWDGHVHXVPHPEURVDPHGLGDFDEtYHOHPFDGD
FDVR7HQGRHPYLVWDTXHD3ROtWLFDGH7UDQVDomRFRP3DUWHV5HODFLRQDGDVIRLDSURYDGDHPGH
DJRVWRGHDVPHGLGDVHSURFHGLPHQWRVGHVFULWRVVmRDSOLFiYHLVjSDUWLUGDGDWDPHQFLRQDGD
E
GHPRQVWUDU R FDUiWHU HVWULWDPHQWH FRPXWDWLYR GDV FRQGLo}HV SDFWXDGDV RX R
SDJDPHQWRFRPSHQVDWyULRDGHTXDGR
$V WUDQVDo}HV FHOHEUDGDV FRP SDUWHV UHODFLRQDGDV VmR DPSDUDGDV SRU DYDOLDo}HV SUpYLDV H
FULWHULRVDVGHVHXVWHUPRVGHIRUPDTXHVHMDPUHDOL]DGDVHPFRQGLo}HVHVWULWDPHQWHFRPXWDWLYDV
REVHUYDQGRVHSUHoRVHFRQGLo}HVXVXDLVGHPHUFDGR
3DUD YHULILFDU D FRPXWDWLYLGDGH GDV RSHUDo}HV FRP SDUWHV UHODFLRQDGDV D &RPSDQKLD DQDOLVD D
YLDELOLGDGHILQDQFHLUDGHFDGDRSHUDomRYLVjYLVRSHUDo}HVVHPHOKDQWHVQRPHUFDGRHQWUHSDUWHV
QmRYLQFXODGDV
$GHPDLVHPFRQIRUPLGDGHFRPD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HVTXDOTXHUDFLRQLVWDRXPHPEURGR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDHVWiSURLELGRGHYRWDUHPTXDOTXHUDVVHPEOHLDRXUHXQLmR
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GHFRQVHOKRRXGHDWXDUHPTXDOTXHURSHUDomRRXQHJyFLRVQRVTXDLVWHQKDLQWHUHVVHVFRQIOLWDQWHV
FRPRVGD&RPSDQKLD
$&RPSDQKLDEXVFDVHPSUHREVHUYDUDVFRQGLo}HVSUDWLFDGDVQRPHUFDGRDRFRQWUDWDUTXDOTXHU
VHUYLoR FHOHEUDU DFRUGRVRX HVWDEHOHFHU UHODo}HVFRPHUFLDLV 'HVVD IRUPD D &RPSDQKLD UHDOL]D
WRGDV DV VXDV WUDQVDo}HV FRP SDUWHV UHODFLRQDGDV HP FDUiWHU HVWULWDPHQWH FRPXWDWLYR FRP DV
FRQGLo}HVSDFWXDGDVHFRPSDJDPHQWRFRPSHQVDWyULRDGHTXDGR
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2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV
$&RPSDQKLDDGRWDXPD3ROtWLFDGH7UDQVDo}HVFRP3DUWHV5HODFLRQDGDVDTXDOIRLDSURYDGDHP
UHXQLmRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRUHDOL]DGDHPGHDJRVWRGHHGHILQHGHIRUPDREMHWLYD
FRQFHLWRVVREUHSDUWHVUHODFLRQDGDVWUDQVDo}HVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDVHVLWXDo}HVHQYROYHQGR
FRQIOLWRVGHLQWHUHVVHVDOpPGHHVWDEHOHFHUH[LJrQFLDVPtQLPDVGHGLYXOJDomRGHLQIRUPDo}HVVREUH
HVVDV WUDQVDo}HV $ 3ROtWLFD GH 7UDQVDo}HV FRP 3DUWHV 5HODFLRQDGDV WHP FRPR REMHWLYR GDU
WUDQVSDUrQFLD DRV DFLRQLVWDV GD &RPSDQKLD LQYHVWLGRUHV H DR PHUFDGR HP JHUDO H SRGH VHU
DFHVVDGD QRV VHJXLQWHV HQGHUHoRV L  VHGH GD &RPSDQKLD H LL  LQWHUQHW VLWH GD &RPSDQKLD
ULFRQH[DRILEUDFRPEU VLWHGD&90 ZZZFYPJRYEU HVLWHGD% ZZZEFRPEU 
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30/06/2020

Tipo de capital

30/06/2020

Tipo de capital

30/06/2020

Tipo de capital

13/08/2020

Tipo de capital

Data da autorização ou
aprovação

360.848.163,00

360.848.163,00

Capital Integralizado

360.848.163,00

Capital Subscrito

Capital Emitido

2.000.000.000,00

Capital Autorizado

Valor do capital (Reais)

17.1 - Informações Sobre O Capital Social

Prazo de integralização

Formulário de Referência - 2020 - TRIPLE PLAY BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A.

365.372.240

365.372.240

365.372.240

0

Quantidade de ações
ordinárias (Unidades)

0

0

0

0

Quantidade de ações
preferenciais (Unidades)

PÁGINA: 314 de 344

365.372.240

365.372.240

365.372.240

0

Quantidade total de ações
(Unidades)

Versão : 1
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3.000.000

Subscrição
particular

Subscrição
particular
23.000.000

Subscrição
particular
2.520.018

0

2.520.018

0,00875700

0,11

1,00

1,00

Subscrição
particular
5.080.377

0

5.080.377

0,00191635

0,11

R$ por Unidade

Subscrição
particular

70.000.000

0

70.000.000

0,24067541

Moeda corrente nacional, mediante a transferência eletrônica bancária dos recursos pelos acionistas subscritores, em até 45 dias a contar da data da Assembleia Geral.

70.000.000,00

Forma de integralização

30/06/2020

Fixado nos termos do artigo 170, parágrafo 1º, inciso I da Lei das Sociedades por Ações.

Assembleia Geral

Critério para determinação do
preço de emissão

30/06/2020

1,00

PÁGINA: 315 de 344

R$ por Unidade

Em bens, mediante a contribuição das 34.979.330 ações detidas pelo acionista, Gilbert Victor Minionis Delia, no capital social da Videomar Rede Nordeste S.A., conforme avaliadas pelo valor de custo histórico.

556.300,00

Forma de integralização

29/06/2020

Fixado nos termos do artigo 170, parágrafo 1º da Lei das Sociedades por Ações.

Assembleia Geral

R$ por Unidade

R$ por Unidade

R$ por Unidade

Fator cotação

Versão : 1

Critério para determinação do
preço de emissão

29/06/2020

Moeda corrente nacional, mediante o aproveitamento de recursos disponibilizados anteriormente pelo acionista, ALAOF Brasil Mídia Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia.

2.520.018,00

0,08686724

0,01133051

Forma de integralização

29/06/2020

23.000.000

3.000.000

Total ações Subscrição / Capital
(Unidades)
anterior Preço emissão

Fixado nos termos do artigo 170, parágrafo 1º da Lei das Sociedades por Ações.

Assembleia Geral

0

0

Preferênciais
(Unidades)

Critério para determinação do
preço de emissão

29/06/2020

Moeda corrente nacional, mediante a transferência eletrônica bancária dos recursos.

23.000.000,00

Forma de integralização

13/12/2017

Fixado nos termos do artigo 170, parágrafo 1º, inciso I, da Lei das Sociedades por Ações.

Assembleia Geral

Critério para determinação do
preço de emissão

13/12/2017

Moeda corrente nacional, mediante a transferência eletrônica bancária dos recursos.

3.000.000,00

Ordinárias
(Unidades)

Tipo de
aumento

Forma de integralização

26/01/2017

Valor total emissão
(Reais)

Fixado nos termos do artigo 170, parágrafo 1º, inciso I, da Lei das Sociedades por Ações.

Assembleia Geral

26/01/2017

Data emissão

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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15/09/2020

Grupamento

Data
aprovação

380.646.045

Quantidade ações
ordinárias
0

Quantidade ações
preferenciais
380.646.045

Quantidade total ações

Quantidade de ações antes da aprovação (Unidades)

126.882.015

0

Quantidade ações
preferenciais

Versão : 1
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126.882.015

Quantidade total ações

Quantidade de ações depois da aprovação (Unidades)
Quantidade ações
ordinárias

17.3 - Informações Sobre Desdobramentos, Grupamentos E Bonificações de Ações
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17.4 - Informações Sobre Reduções do Capital Social
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não sofreu reduções do capital social desde no período corrente e nos
últimos três exercícios sociais.
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17.5 - Outras Informações Relevantes

17.5 - Outras informações relevantes
Não há outras informações que a Companhia julgue relevantes em relação a este item 17.
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18.1 - Direitos Das Ações

Espécie de ações ou CDA

Ordinária

Tag along

100,000000

Direito a dividendos

Direito ao dividendo obrigatório, em cada exercício social, equivalente a 15,0% do lucro líquido
ajustado nos termos do artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações. O Saldo remanescente do
lucro líquido (depois de considerados os valores destinados à reserva legal, reservas propostas por
auditores ou Conselho Fiscal, prejuízos acumulados e impostos) será distribuído como dividendo
adicional.

Direito a voto

Pleno

Conversibilidade

Não

Direito a reembolso de capital

Sim

Descrição das características
do reembolso de capital

No caso de liquidação da Companhia, após pagar todas as suas obrigações, os acionistas
receberão os pagamentos relativos ao reembolso do capital investido na proporção de suas
respectivas participações no capital social. Qualquer acionista dissidente de certas deliberações
tomadas em assembleia geral poderá retirar-se do quadro acionário, mediante o reembolso do valor
de suas ações, com base no valor patrimonial, nos termos do artigo 45 da Lei das Sociedades por
Ações, desde que ocorra qualquer uma das hipóteses expressamente previstas nos incisos I a VI e
IX do artigo 136 na Lei das Sociedades por Ações. O direito de retirada deverá ser exercido no
prazo de 30 dias, contados da publicação da ata da assembleia geral que tiver aprovado o ato que
deu origem ao recesso, nos termos do artigo 137, IV da Lei das Sociedades por Ações.

Restrição a circulação

Não

Resgatável

Não

Hipóteses de resgate e fórmula
de cálculo do valor de resgate
Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

Pela Lei das Sociedades por Ações, nem o estatuto social da Companhia, nem as deliberações
adotadas pelos acionistas em Assembleia Geral da Companhia podem privar seus acionistas dos
seguintes direitos: (i) direito a participar da distribuição dos lucros; (ii) direito a participar, na
proporção da sua participação no capital social, da distribuição de quaisquer ativos remanescentes
na hipótese de liquidação da Companhia; (iii) direito de preferência na subscrição de ações,
debêntures conversíveis em ações ou bônus de subscrição, exceto em determinadas circunstâncias
previstas na Lei das Sociedades por Ações; (iv) direito de fiscalizar, na forma prevista ne Lei das
Sociedades por Ações, a gestão dos negócios sociais; (v) o direito de votar nas assembleias gerais
e (vi) direito a retirar-se da Companhia, nos casos previstos na Lei das Sociedades por Ações.

Outras características
relevantes

Não aplicável
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Acionistas Significativos ou Que os Obriguem A Realizar Oferta Pública
18.2 - Descrição de eventuais regras estatutárias que limitem o direito de voto de
acionistas significativos ou que os obriguem a realizar oferta pública
O estatuto social da Companhia não estabelece hipóteses que limitem o direito de voto de acionistas.
Não obstante, há previsão de hipóteses em que há obrigatoriedade de realização de oferta pública,
conforme listadas abaixo:
•

aquisição direta ou indireta do controle da Companhia (inclusive por meio de cessão onerosa
de direitos de subscrição de ações e de outros títulos ou direitos relativos a valores mobiliários
conversíveis em ações), nos termos e condições previstos na legislação vigente e no
Regulamento de Listagem do Novo Mercado. Adicionalmente, o adquirente do controle da
Companhia deverá ressarcir os acionistas dos quais tenha comprado ações em bolsa de
valores nos seis meses anteriores à data da alienação de controle da Companhia, devendo
pagar a estes a eventual diferença entre o preço da oferta pública e o valor pago por ação
eventualmente adquirida em bolsa nos seis meses anteriores à data de aquisição do controle
da Companhia, devidamente atualizado até o momento do pagamento. Referida quantia
deverá ser distribuída entre todas as pessoas que venderam ações de emissão da
Companhia nos pregões em que o adquirente do controle realizou as aquisições,
proporcionalmente ao saldo líquido vendedor diário de cada uma, cabendo à B3
operacionalizar a distribuição, nos termos de seus regulamentos;

•

caso os acionistas reunidos em Assembleia Geral Extraordinária deliberem a saída da
Companhia do Novo Mercado, o acionista controlador da Companhia deverá efetivar oferta
pública de aquisição de ações, se a saída ocorrer (i) para negociação de seus valores
mobiliários fora do Novo Mercado, ou (ii) por reorganização societária na qual os valores
mobiliários da Companhia resultantes de tal reorganização não sejam admitidos para
negociação no Novo Mercado no prazo de 120 dias contados da data da Assembleia Geral
que aprovou a operação. O preço mínimo a ser ofertado deverá corresponder ao valor
econômico apurado em laudo de avaliação nos termos do Estatuto Social da Companhia,
respeitadas as normas legais e regulamentares aplicáveis;

•

na hipótese de não haver acionista controlador, caso a Assembleia Geral delibere (i) pela
saída da Companhia do Novo Mercado, em razão de registro para negociação de seus
valores mobiliários fora do referido segmento de listagem, ou (ii) pela reorganização
societária da Companhia, na qual a companhia resultante dessa reorganização não tenha
seus valores mobiliários admitidos à negociação no Novo Mercado, no prazo de 120 dias
contados da realização da Assembleia Geral que aprovou a referida operação; a saída do
Novo Mercado estará condicionada à realização de oferta pública nas mesmas condições
previstas acima. Nesse caso, competirá à mesma Assembleia Geral definir o(s)
responsável(is) pela realização da oferta pública prevista neste item, o(s) qual(is), presente(s)
na Assembleia Geral, deverá(ão) assumir expressamente a obrigação de realizar a oferta.
Em relação à Assembleia Geral que deliberar pela reorganização societária, na ausência de
definição do(s) responsável(is) pela realização da oferta pública, caberá aos acionistas que
votaram favoravelmente à reorganização societária realizar a referida oferta pública;

•

na hipótese de a saída da Companhia do Novo Mercado ocorrer em razão do
descumprimento de obrigações constantes do Regulamento de Listagem do Novo Mercado,
o acionista controlador deverá efetivar oferta pública de aquisição de ações pertencentes aos
demais acionistas da Companhia, caso o descumprimento decorra (i) de deliberação em
Assembleia Geral, a oferta pública de aquisição de ações deverá ser efetivada pelos

940

PÁGINA: 320 de 344

Formulário de Referência - 2020 - TRIPLE PLAY BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A.

Versão : 1

18.2 - Descrição de Eventuais Regras Estatutárias Que Limitem O Direito de Voto de
Acionistas Significativos ou Que os Obriguem A Realizar Oferta Pública
acionistas que tenham votado a favor da deliberação que implique o descumprimento; e (ii)
de ato ou fato da administração, os administradores deverão convocar Assembleia Geral de
acionistas cuja ordem do dia será a deliberação sobre como sanar o descumprimento das
obrigações constantes do Regulamento de Listagem do Novo Mercado ou, se for o caso,
deliberar pela saída da Companhia do Novo Mercado. Na hipótese (ii) acima, competirá à
mesma Assembleia Geral definir o(s) responsável(is) pela realização da oferta pública ali
indicada, o(s) qual(is), presente(s) na Assembleia Geral, deverá(ão) assumir expressamente
a obrigação de realizar a oferta; (v) na hipótese de cancelamento de registro de companhia
aberta da Companhia, haverá obrigatoriedade de oferta pública, a ser lançada pelo acionista
controlador ou pela Companhia, nos termos da legislação vigente e do estatuto social da
Companhia; e
•

é facultada a formulação de uma única oferta pública, visando a mais de uma das finalidades
previstas nesta seção, no Regulamento de Listagem no Novo Mercado na regulamentação
emitida pela CVM, desde que seja possível compatibilizar os procedimentos de todas as
modalidades de oferta pública e não haja prejuízo para os destinatários da oferta e seja obtida
a autorização da CVM quando exigida pela legislação aplicável. Após uma operação de
alienação de controle da Companhia e da subsequente realização de oferta pública, o
adquirente do controle, quando necessário, deverá tomar as medidas cabíveis para recompor
o percentual mínimo de 25% do total das ações de emissão da Companhia em circulação,
dentro dos seis meses subsequentes à aquisição do poder de controle. Nos casos de oferta
pública de saída do Novo Mercado e cancelamento de registro de companhia aberta, o preço
da oferta pública deverá ser estabelecido em laudo, que deverá ser elaborado por instituição
ou empresa especializada, com experiência comprovada e independente do poder de
decisão da Companhia, seus administradores e controladores, devendo o laudo também
satisfazer os requisitos do Parágrafo 1º do Artigo 8º da Lei das Sociedades por Ações e
conter a responsabilidade prevista no Parágrafo 6º do mesmo Artigo 8º. Nesses casos, a
escolha da instituição ou empresa especializada responsável pela determinação do valor
econômico da Companhia é de competência da Assembleia Geral, a partir da apresentação,
pelo Conselho de Administração, de lista tríplice, devendo a respectiva deliberação, não se
computando os votos em branco, ser tomada por maioria absoluta dos votos das Ações em
Circulação manifestados na Assembleia Geral que (i) se instalada em primeira convocação,
deverá contar com a presença de acionistas que representem, no mínimo, 20% do total de
ações em circulação; ou (ii) se instalada em segunda convocação, poderá contar com a
presença de qualquer número de acionistas representantes de ações em circulação.

•

caso qualquer adquirente adquira ou se torne titular: (a) de participação direta ou indireta
igual ou superior a 25% (vinte e cinco por cento) do total de ações de emissão da Companhia;
ou (b) de outros direitos de sócio, inclusive usufruto, quando adquiridos de forma onerosa,
que lhe atribuam o direito de voto, sobre ações de emissão da Companhia que representem
mais de 25% (vinte e cinco por cento) do seu capital social, tal acionista adquirente deverá,
no prazo máximo de 60 (sessenta) dias a contar da data do evento que configure as situações
previstas nos itens (a) e (b) acima, realizar uma oferta pública de aquisição da totalidade das
ações de emissão da Companhia pertencentes aos demais acionistas, observando-se o
disposto na Lei das Sociedades por Ações, na regulamentação expedida pela CVM, pela B3,
e as regras estabelecidas no estatuto social. O preço de aquisição de cada ação de emissão
da Companhia na OPA deverá corresponder ao valor econômico determinado por empresa
especializada, mediante a utilização de metodologia reconhecida ou com base em outro
critério que venha a ser definido pela CVM.
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18.3 - Descrição de Exceções E Cláusulas Suspensivas Relativas A Direitos Patrimoniais
ou Políticos Previstos no Estatuto
18.3 - Descrição de exceções e cláusulas suspensivas relativas a direitos
patrimoniais ou políticos previstos no estatuto
O estatuto social da Companhia prevê que pode ser excluído o direito de preferência ou reduzido o
prazo de 30 dias para seu exercício de que trata o parágrafo 4º do artigo 171 da Lei das Sociedades
por Ações nas emissões de ações e debêntures conversíveis em ações ou bônus de subscrição,
cuja colocação seja feita mediante venda em bolsa de valores ou por subscrição pública, ou ainda
mediante permuta por ações em oferta pública de aquisição de controle, nos termos estabelecidos
em lei, dentro do limite do capital autorizado.
A Lei das Sociedades por Ações outorga à Assembleia Geral o direito de suspender o exercício de
direitos pelo acionista que deixar de cumprir obrigação imposta por lei ou pelo estatuto social da
Companhia, cessando tal suspensão imediatamente após o cumprimento de tal obrigação. O
estatuto social da Companhia não prevê qualquer hipótese de restrição de exercício de direitos pelos
acionistas.
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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
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Até a data de apresentação deste Formulário de Referência, a Companhia não possuía valores mobiliários admitidos à
negociação.
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18.5.a - Número de Titulares de Valores Mobiliários
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não tem valores mobiliários admitidos à negociação em mercados
estrangeiros.
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18.6 - Mercados Brasileiros em Que Valores Mobiliários São Admitidos À Negociação

18.6 - Mercados brasileiros em que valores mobiliários são admitidos à
negociação
A oferta pública inicial de ações de emissão da Companhia está sendo requerida junto à CVM e à
B3.
Uma vez concedido o registro, as ações ordinárias de emissão da Companhia serão admitidas à
negociação no segmento Novo Mercado da B3.
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18.7 - Informação Sobre Classe E Espécie de Valor Mobiliário Admitida À Negociação em
Mercados Estrangeiros
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não tem valores mobiliários admitidos à negociação em mercados
estrangeiros.
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18.8 - Títulos Emitidos no Exterior
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Até a data de apresentação deste Formulário de Referência, a Companhia não possuía valores mobiliários emitidos no
exterior.
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18.9 - Ofertas Públicas de Distribuição

18.9 - Ofertas públicas de distribuição efetuadas pelo emissor ou por terceiros,
incluindo controladores e sociedades coligadas e controladas, relativas a valores
mobiliários do emissor
Até a data deste Formulário de Referência, nenhuma oferta pública de distribuição de ações de
emissão da Companhia havia sido realizada.
A oferta pública inicial de ações de emissão da Companhia está sendo requerida junto à CVM e à
B3.
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18.10 - Destinação de Recursos de Ofertas Públicas

18.10 - Destinação de recursos de ofertas públicas
(a)

como os recursos resultantes da oferta foram utilizados

Não aplicável, tendo em vista que, até a data deste Formulário de Referência, a Companhia
não realizou quaisquer ofertas públicas de distribuição de valores mobiliários.
(b)
se houve desvios relevantes entre a aplicação efetiva dos recursos e as
propostas de aplicação divulgadas nos prospectos da respectiva distribuição
Não aplicável, tendo em vista que, até a data deste Formulário de Referência, a Companhia
não realizou quaisquer ofertas públicas de distribuição de valores mobiliários.
(c)

caso tenha havido desvios, as razões para tais desvios

Não aplicável, tendo em vista que, até a data deste Formulário de Referência, a Companhia
não realizou quaisquer ofertas públicas de distribuição de valores mobiliários.
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18.11 - Ofertas Públicas de Aquisição

18.11 - Descrição das ofertas públicas de aquisição feitas pelo emissor relativas
a ações de emissão de terceiros
Até a data deste Formulário de Referência, não foram realizadas quaisquer ofertas públicas de
aquisição pela Companhia relativas às ações de emissão de terceiros.
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18.12 - Outras Inf. Relev. - Val. Mobiliários

18.12 - Outras informações relevantes
Não há outras informações que a Companhia julgue relevantes em relação a este item 18.
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19.1 - Informações Sobre Planos de Recompra de Ações do Emissor
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não aprovou planos de recompra de ações de emissão própria no período
corrente e nos últimos três exercícios sociais.
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19.2 - Movimentação Dos Valores Mobiliários Mantidos em Tesouraria
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável, visto que não existem valores mobiliários mantidos em tesouraria no período corrente e nos últimos três
exercícios.
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19.3 - Outras Inf. Relev. - Recompra/tesouraria

19.3 - Outras inf. Relev. – recompra / tesouraria
Não há outras informações que a Companhia julgue relevantes em relação a este item 19.
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20.1 - Informações Sobre A Política de Negociação de Valores Mobiliários

Data aprovação

14/08/2020

Órgão responsável pela aprovação Conselho de Administração
Cargo e/ou função

A Companhia, os administradores, os conselheiros fiscais, os funcionários com acesso à
informação privilegiada, os membros de quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas,
criados por disposição estatutária, assim como os acionistas controladores, diretos e indiretos,
sociedades controladas e as pessoas que, em virtude de seu cargo, função ou posição no
acionista controlador, direto ou indireto, ou em sociedades controladas, possam ter conhecimento
de informação privilegiada sobre a Companhia, e que tenham aderido à Política de Negociação
de Valores Mobiliários (“Pessoas Vinculadas”).

Principais características e locais de consulta
Estabelecer as regras que deverão ser observadas visando a coibir e punir a utilização de informações privilegiadas sobre ato ou fato
relevante relativo à Companhia, ou informações privilegiadas, em benefício próprio das Pessoas Vinculadas em negociação com valores
mobiliários de emissão da Companhia, e enunciar as diretrizes que regerão, de modo ordenado e dentro dos limites estabelecidos por
lei, a negociação de tais valores mobiliários, nos termos da Instrução CVM 358 e das suas políticas internas. Tais regras também
procuram coibir a prática de insider trading (uso indevido em benefício próprio ou de terceiros de informações privilegiadas) e tipping
(dicas de informações privilegiadas para que terceiros delas se beneficiem), preservando a transparência nas negociações de valores
mobiliários de emissão da Companhia. A adesão à Política de Negociação é obrigatória por todas as Pessoas Vinculadas, mediante
assinatura de Termo de Adesão.
A Política de Negociação de Valores Mobiliários pode ser acessada nos seguintes endereços: (i) sede da Companhia; e (ii) internet: site
da Companhia (ri.conexaofibra.com.br), site da CVM (www.cvm.gov.br) e site da B3 (www.b3.com.br).
Períodos de vedação e descrição
Nenhuma Pessoa Vinculada com acesso à informação privilegiada poderá negociar a qualquer
dos procedimentos de fiscalização tempo valores mobiliários de emissão da Companhia, independente de determinação do Diretor
de Relações com Investidores, antes que tal informação seja divulgada ao mercado. As Pessoas
Vinculadas não poderão negociar valores mobiliários de emissão da Companhia nos “Períodos de
Impedimento à Negociação”, que são definidos na regulamentação aplicável e pelo Diretor de
Relações com Investidores. Os Períodos de Impedimento à Negociação incluem os seguintes
prazos: (i) os 15 dias que antecedem a divulgação de informações periódicas pela Companhia,
como ITR e DFP; e (ii) o período entre a data de deliberação do órgão competente de aumentar o
capital social, distribuir dividendos e pagar juros sobre capital próprio e a publicação de seus
respectivos editais e anúncios.
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20.2 - Outras Informações Relevantes

20.2 - Outras informações relevantes
A Companhia esclarece que não possui plano de investimento nos termos do artigo 15-A da Instrução
CVM 358.
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21.1 - Descrição Das Normas, Regimentos ou Procedimentos Internos Relativos À
Divulgação de Informações
21.1 - Descrição das normas, regimentos ou procedimentos internos relativos à
divulgação de informações
As normas, regimentos e procedimentos internos relativos à divulgação de informações que a
Companhia adota estão descritos na sua Política de Divulgação, conforme disposta no item 21.2
deste Formulário de Referência.
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21.2 - Descrição da política de divulgação de ato ou fato relevante e dos procedimentos
relativos à manutenção de sigilo sobre informações relevantes não divulgadas
  'HVFULomR GD SROtWLFD GH GLYXOJDomR GH DWR RX IDWR UHOHYDQWH H GRV
SURFHGLPHQWRV UHODWLYRV j PDQXWHQomR GH VLJLOR VREUH LQIRUPDo}HV UHOHYDQWHV
QmRGLYXOJDGDV
$ ,QVWUXomR GD &90 Q  GH  GH MDQHLUR GH  FRQIRUPH DOWHUDGD ³,QVWUXomR &90 ´ 
GLVFLSOLQD DV UHJUDV D UHVSHLWR GD GLYXOJDomR H GR XVR GH LQIRUPDo}HV VREUH RV DWRV RX IDWRV
UHOHYDQWHVLQFOXVLYHPDVQmRVHOLPLWDQGRDRTXHVHUHIHUHjGLYXOJDomRGHLQIRUPDo}HVUHODWLYDV
jQHJRFLDomRHjDTXLVLomRGHWtWXORVHPLWLGRVSHODVFRPSDQKLDVGHFDSLWDODEHUWR
7DLVUHJUDV
•

•

•

•

•

•

HVWDEHOHFHPRFRQFHLWRGHDWRRXIDWRUHOHYDQWHTXHRULJLQDDREULJDWRULHGDGHGHGLYXOJDomR
DRPHUFDGR(QTXDGUDPVHQRFRQFHLWRGHDWRRXIDWRUHOHYDQWHDVGHFLV}HVWRPDGDVSHORV
DFLRQLVWDVFRQWURODGRUHVGHOLEHUDo}HVGHDVVHPEOHLDJHUDOGHDFLRQLVWDVRXGRVyUJmRVGH
DGPLQLVWUDomR GD FRPSDQKLD RX TXDLVTXHU RXWURV DWRV RX IDWRV SROtWLFRV DGPLQLVWUDWLYRV
WpFQLFRVQHJRFLDLVILQDQFHLURVRXHFRQ{PLFRVUHODFLRQDGRVDRVQHJyFLRVGDFRPSDQKLDTXH
SRVVDPLQIOXHQFLDUGHPRGRSRQGHUiYHO L QDFRWDomRGHVXDVDo}HVRXTXDLVTXHUYDORUHV
PRELOLiULRV GH VXD HPLVVmR RX D HOHV UHIHUHQFLDGRV LL  QD GHFLVmR GRV LQYHVWLGRUHV GH
QHJRFLDUHP HRX PDQWHUHP WDLV YDORUHV PRELOLiULRV LLL  QD GHFLVmR GRV LQYHVWLGRUHV GH
H[HUFHUTXDLVTXHUGLUHLWRVLQHUHQWHVDRVYDORUHVPRELOLiULRV
HVSHFLILFDP DWRV RX IDWRV TXH VmR FRQVLGHUDGRV UHOHYDQWHV WDLV FRPR D FHOHEUDomR GH
FRQWUDWRV SUHYHQGR D WUDQVIHUrQFLD GH FRQWUROH GD FRPSDQKLD D HQWUDGD RX UHWLUDGD GH
DFLRQLVWDVTXHPDQWHQKDPFRPDFRPSDQKLDTXDOTXHUFRQWUDWRRXFRODERUDomRRSHUDFLRQDO
DGPLQLVWUDWLYDILQDQFHLUDRXWHFQROyJLFDDDOWHUDomRGHTXDOTXHUDFRUGRGHDFLRQLVWDVHP
TXHD&RPSDQKLDVHMDSDUWHEHPFRPRDRFRUUrQFLDGHTXDOTXHUUHHVWUXWXUDomRVRFLHWiULD
UHDOL]DGDHQWUHDVVRFLHGDGHVUHODFLRQDGDVjFRPSDQKLDHPTXHVWmR
REULJDPDFRPSDQKLDDEHUWDHVHX'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVDHQYLDUDWRVRX
IDWRVUHOHYDQWHVj&90SRUPHLRGHVLVWHPDHOHWU{QLFRGLVSRQtYHOQDSiJLQDGD&90QDUHGH
PXQGLDOGHFRPSXWDGRUHVHj% 6LVWHPD,3( EHPFRPRGLYXOJDUDRPHUFDGRHPJHUDO
SRU PHLR GH QR PtQLPR XP GRV VHJXLQWHV FDQDLV GH FRPXQLFDomR L  MRUQDLV GH JUDQGH
FLUFXODomRJHUDOPHQWHXWLOL]DGRVSHODUHIHULGDFRPSDQKLDRX LL GHSHORPHQRV XP SRUWDO
GH QRWtFLDV FRP SiJLQD QD UHGH PXQGLDO GH FRPSXWDGRUHV TXH GLVSRQLELOL]H HP VHomR
GLVSRQtYHOSDUDDFHVVRJUDWXLWRDLQIRUPDomRHPVXDLQWHJUDOLGDGH
H[LJHPTXHRDGTXLUHQWHGRFRQWUROHGHXPDFRPSDQKLDGHFDSLWDODEHUWRGLYXOJXHXPIDWR
UHOHYDQWH LQFOXVLYH VXD LQWHQomR RX QmR GH SURPRYHU R FDQFHODPHQWR GR UHJLVWUR GD
FRPSDQKLDFRPRFRPSDQKLDDEHUWDQRSUD]RGHXPDQR
H[LJHP TXH RV DGPLQLVWUDGRUHV H RV PHPEURV GR FRQVHOKR ILVFDO RX GH TXDOTXHU yUJmR
WpFQLFR RX FRQVXOWLYR  GH XPD FRPSDQKLD GH FDSLWDO DEHUWR LQIRUPHP D WDO FRPSDQKLD R
Q~PHUR WLSR H IRUPD GH QHJRFLDomR GDV Do}HV HPLWLGDV SHOD UHIHULGD FRPSDQKLD VXDV
FRQWURODGDV H VXDV VRFLHGDGHV FRQWURODGRUDV GHWLGDV SRU UHIHULGDV SHVVRDV EHP FRPR
GHWLGDV SRU VHXV F{QMXJHV FRPSDQKHLURV H GHSHQGHQWHV LQIRUPDQGR DLQGD TXDLVTXHU
PXGDQoDVHPUHIHULGDVSRVLo}HVDFLRQiULDVLQIRUPDomRHVWDTXHVHUiWUDQVPLWLGDj&90H
j%SHOR'LUHWRUGH5HODomRFRP,QYHVWLGRUHVGDFRPSDQKLDDEHUWD
HVWDEHOHFHPTXHVHTXDOTXHUDFLRQLVWDFRQWURODGRUGLUHWRRXLQGLUHWRRXTXDOTXHUDFLRQLVWD
HOHJHQGRPHPEURVGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRRXGRFRQVHOKRILVFDOGHXPDFRPSDQKLD
GHFDSLWDODEHUWREHPFRPRTXDOTXHURXWUDSHVVRDQDWXUDORXMXUtGLFDRXJUXSRGHSHVVRDV
QDWXUDLV RX MXUtGLFDV DJLQGR HP FRQMXQWR RX UHSUHVHQWDQGR R PHVPR LQWHUHVVH UHDOL]H
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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
QHJyFLRRXFRQMXQWRGHQHJyFLRVSRUFRQVHTXrQFLDGRTXDOVXDSDUWLFLSDomRGLUHWDRXLQGLUHWD
XOWUDSDVVH SDUD FLPD RX SDUD EDL[R RV SDWDPDUHV GH    H DVVLP
VXFHVVLYDPHQWH GH HVSpFLH RX FODVVH GH Do}HV UHSUHVHQWDWLYDV GR FDSLWDO VRFLDO GD
&RPSDQKLD UHIHULGD SHVVRD GHYHUi GLYXOJDU DV LQIRUPDo}HV UHODFLRQDGDV FRP D UHIHULGD
DTXLVLomRRXDOLHQDomRH
•

SURtEHPDQHJRFLDomRGHYDORUHVPRELOLiULRVFRPEDVHHPLQIRUPDo}HVSULYLOHJLDGDV

(PREVHUYkQFLDjVQRUPDVGD&90HGD%HPGHDJRVWRGHIRLDSURYDGDHPUHXQLmRGR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDD3ROtWLFDGH'LYXOJDomRGH$WRRX)DWR5HOHYDQWHGD
&RPSDQKLD ³3ROtWLFD GH 'LYXOJDomR´  FXMDV UHJUDV GHYHP VHU REVHUYDGDV SRU WRGDV DTXHODV
SHVVRDV UHODFLRQDGDV QR DUWLJR  GD ,QVWUXomR &90  ³'HVWLQDWiULRV´  2V 'HVWLQDWiULRV
GHYHUmRDVVLQDUR7HUPRGH$GHVmRj3ROtWLFDGH'LYXOJDomR
$3ROtWLFDGH'LYXOJDomRWHPFRPRREMHWLYRGLVFLSOLQDUDPDQLSXODomRRXVRHGLYXOJDomRDRPHUFDGR
GHLQIRUPDo}HVUHODWLYDVj&RPSDQKLDTXHSRVVDPVHUFODVVLILFDGDVFRPR$WRRX)DWR5HOHYDQWH
SRUPHLR L GDSUHVWDomRGHLQIRUPDomRFRPSOHWDDRVDFLRQLVWDVGD&RPSDQKLDHDRVLQYHVWLGRUHV
HP JHUDO LL  GD JDUDQWLD GD DPSOD H LPHGLDWD GLYXOJDomR GH $WR RX )DWR 5HOHYDQWH LLL GD
SRVVLELOLGDGHGHDFHVVRHTXkQLPHjVLQIRUPDo}HVS~EOLFDVVREUHD&RPSDQKLDDRVDFLRQLVWDVGD
&RPSDQKLD H DRV LQYHVWLGRUHV HP JHUDO LY  GR ]HOR SHOR VLJLOR GH $WR RX )DWR 5HOHYDQWH QmR
GLYXOJDGR Y  GD FRODERUDomR SDUD D HVWDELOLGDGH H R GHVHQYROYLPHQWR GR PHUFDGR GH FDSLWDLV
EUDVLOHLURH YL GDFRQVROLGDomRGHSUiWLFDVGHERDJRYHUQDQoDFRUSRUDWLYDQD&RPSDQKLD
3DUDDOFDQoDUWDLVREMHWLYRVD3ROtWLFDGH'LYXOJDomRHVWDEHOHFHTXHFXPSUHDR'LUHWRUGH5HODomR
FRP,QYHVWLGRUHVGD&RPSDQKLDDUHVSRQVDELOLGDGHSULPiULDSHODFRPXQLFDomRHGLYXOJDomRGHDWR
RX IDWR UHOHYDQWH FDEHQGR D HOH L  FRPXQLFDU H GLYXOJDU R DWR RX IDWR UHOHYDQWH RFRUULGR RX
UHODFLRQDGR DRV QHJyFLRV GD &RPSDQKLD LPHGLDWDPHQWH DSyV D VXD RFRUUrQFLD LL  UHDOL]DU D
GLYXOJDomR GH DWR RX IDWR UHOHYDQWH GH IRUPD D SUHFHGHU RX VHU UHDOL]DGR VLPXOWDQHDPHQWH j
YHLFXODomRSRUTXDOTXHUPHLRGHFRPXQLFDomRLQFOXVLYHLQIRUPDomRjLPSUHQVDRXHPUHXQL}HVGH
HQWLGDGHVGHFODVVHLQYHVWLGRUHVDQDOLVWDVRXFRPS~EOLFRVHOHFLRQDGRQR3DtVRXQRH[WHULRUH
LLL  DYDOLDU DQHFHVVLGDGHGH VROLFLWDU VHPSUH VLPXOWDQHDPHQWH j % H VH IRU R FDVR jV RXWUDV
EROVDVGHYDORUHVHHQWLGDGHVGRPHUFDGRGHEDOFmRRUJDQL]DGRHPTXHRVYDORUHVPRELOLiULRVGH
HPLVVmRGD&RPSDQKLDVHMDPRXYHQKDPDVHUDGPLWLGRVjQHJRFLDomRQR3DtVRXQRH[WHULRUSHOR
WHPSRQHFHVViULRjDGHTXDGDGLVVHPLQDomRGDLQIRUPDomRUHOHYDQWHFDVRVHMDLPSHUDWLYRTXHD
GLYXOJDomRGHDWRRXIDWRUHOHYDQWHRFRUUDGXUDQWHRKRUiULRGHQHJRFLDomR
2DWRRXIDWRUHOHYDQWHGHYHUiVHUGLYXOJDGRSRUPHLR L GDSiJLQDQDUHGHPXQGLDOGHFRPSXWDGRUHV
GRSRUWDOGHQRWtFLDVRXDOWHUQDWLYDPHQWHHPMRUQDLVGHJUDQGHFLUFXODomRKDELWXDOPHQWHXWLOL]DGR
SHOD &RPSDQKLD LL  GD SiJLQD QD UHGH PXQGLDO GH FRPSXWDGRUHV GD &RPSDQKLD
ULFRQH[DRILEUDFRPEU HPWHRUQRPtQLPRLGrQWLFRjTXHOHUHPHWLGRj&90HjEROVDGHYDORUHVRX
PHUFDGRVGHEDOFmRRUJDQL]DGRQDVTXDLVRVYDORUHVPRELOLiULRVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDVHMDP
DGPLWLGRVjQHJRFLDomRH LLL GRVLVWHPDGHHQYLRGHLQIRUPDo}HVSHULyGLFDVHHYHQWXDLVGD&90
6LVWHPD (PSUHVDV1HW  1mR REVWDQWH D GLYXOJDomR GH DWR RX IDWR UHOHYDQWH SHORV FDQDLV GH
FRPXQLFDomRVXSUDPHQFLRQDGRVTXDOTXHUDWRRXIDWRUHOHYDQWHSRGHUiVHUWDPEpPSXEOLFDGRHP
MRUQDLVGHJUDQGHFLUFXODomRKDELWXDOPHQWHXWLOL]DGRVSHOD&RPSDQKLD
&RQVWDGD3ROtWLFDGH'LYXOJDomRGD&RPSDQKLDOLVWDH[HPSOLILFDWLYDGHPRGDOLGDGHVGHDWRRXIDWR
UHOHYDQWH FRQIRUPH ,QVWUXomR &90  VHQGR TXH RV 'HVWLQDWiULRV GHYHP REVHUYDU TXH L  D
RFRUUrQFLDGHTXDOTXHUGHVVDVPRGDOLGDGHVQmRVHFRQVWLWXLQHFHVVDULDPHQWHHPXPDWRRXIDWR
UHOHYDQWHXPDYH]TXHHVVDRFRUUrQFLDGHYHWHUDFDSDFLGDGHGHLQIOXHQFLDUGHPRGRSRQGHUiYHOD
GHFLVmR GH QHJRFLDomR GRV LQYHVWLGRUHV HP YDORUHV PRELOLiULRV H LL  D OLVWD p PHUDPHQWH
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H[HPSOLILFDWLYDQmRHVJRWDQGRRXOLPLWDQGRDVSRVVLELOLGDGHVGHRFRUUrQFLDHFDUDFWHUL]DomRGRDWR
RXIDWRUHOHYDQWH
'HDFRUGRFRPDUHJXODPHQWDomRGD&90DSOLFiYHOHD3ROtWLFDGH'LYXOJDomRGD&RPSDQKLDp
FRQVLGHUDGD XPD ³,QIRUPDomR 5HOHYDQWH´ TXDOTXHU GHFLVmR GH HYHQWXDO DFLRQLVWD FRQWURODGRU
GHOLEHUDo}HVGHDVVHPEOHLDJHUDOGHDFLRQLVWDVRXGHyUJmRGDDGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDRX
TXDLVTXHU RXWURV DWRV RX IDWRV SROtWLFRV DGPLQLVWUDWLYRV WpFQLFRV QHJRFLDLV ILQDQFHLURV RX
HFRQ{PLFRVUHODFLRQDGRVDRVQHJyFLRVGD&RPSDQKLDTXHSRVVDPLQIOXHQFLDUGHPRGRSRQGHUiYHO
L QDFRWDomRGRVYDORUHVPRELOLiULRVGHVXDHPLVVmRRXDHOHVUHIHUHQFLDGRV LL QDGHFLVmRGRV
LQYHVWLGRUHV GH QHJRFLDUHP HRX PDQWHUHP WDLV Do}HV RX TXDLVTXHU YDORUHV PRELOLiULRV LLL  QD
GHFLVmR GRV LQYHVWLGRUHV GH H[HUFHU TXDLVTXHU GLUHLWRV LQHUHQWHV DRV YDORUHV PRELOLiULRV HPLWLGRV
SHOD&RPSDQKLDRXDHOHVUHIHUHQFLDGRV
2V 'HVWLQDWiULRV GHYHP DLQGD JXDUGDU FRPSOHWRVLJLOR DFHUFD GH DWR RX IDWR UHOHYDQWH VREUH RV
QHJyFLRVGD&RPSDQKLDDLQGDQmRGLYXOJDGRVDRPHUFDGRGHYHQGRGDUDGLIXVmRUHVWULWDVRPHQWH
TXDQGRQHFHVViULDSDUDRGHVHQYROYLPHQWRGHVVHVQHJyFLRVVHPSUHHPFDUiWHUFRQILGHQFLDOHGH
IRUPDOLPLWDGDGHGLYXOJDomRQRVWHUPRVGD3ROtWLFDGH'LYXOJDomRGD&RPSDQKLD
4XDQGR VH WUDWDU GH LQIRUPDomR VLJLORVD RX SRWHQFLDOPHQWH UHOHYDQWH DLQGD QmR GLYXOJDGD DR
PHUFDGRRV'HVWLQDWiULRVGHYHPREULJDWRULDPHQWHQRVWHUPRVGD3ROtWLFDGH'LYXOJDomR
•
•

•

•

UHSRUWiODVLPHGLDWDPHQWHDR'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHV
QmR GLVFXWLU D LQIRUPDomR FRQILGHQFLDO QD SUHVHQoD GH WHUFHLURV TXH GHOD QmR WHQKDP
FRQKHFLPHQWRDLQGDTXHVHSRVVDHVSHUDUTXHUHIHULGRWHUFHLURQmRSRVVDLQWXLURVLJQLILFDGR
GDFRQYHUVD
QmRGLVFXWLUDLQIRUPDomRFRQILGHQFLDOHPFRQIHUrQFLDVWHOHI{QLFDVQDVTXDLVQmRVHSRVVD
WHUFHUWH]DGHTXHPHIHWLYDPHQWHHVWHMDSDUWLFLSDQGR
PDQWHU GRFXPHQWRV GH TXDOTXHU HVSpFLH UHIHUHQWHV j LQIRUPDomR FRQILGHQFLDO LQFOXVLYH
DQRWDo}HV SHVVRDLV PDQXVFULWDV HP FRIUH DUPiULR RX DUTXLYR IHFKDGR DR TXDO WHQKD
DFHVVRDSHQDVSHVVRDVDXWRUL]DGDVDFRQKHFHUDLQIRUPDomR

•

JHUDUGRFXPHQWRVHDUTXLYRVHOHWU{QLFRVUHIHUHQWHVjLQIRUPDomRFRQILGHQFLDOVHPSUHFRP
SURWHomRGHVLVWHPDVGHVHQKD

•

FLUFXODULQWHUQDPHQWHRVGRFXPHQWRVTXHFRQWHQKDPLQIRUPDomRFRQILGHQFLDOHPHQYHORSHV
ODFUDGRVRVTXDLVGHYHUmRVHUVHPSUHHQWUHJXHVGLUHWDPHQWHDRUHVSHFWLYRGHVWLQDWiULR

•

•

•

QmRHQYLDUGRFXPHQWRVFRPLQIRUPDomRFRQILGHQFLDOSRUIDFVtPLOHDQmRVHUTXDQGRKDMD
FHUWH]DGHTXHDSHQDVSHVVRDDXWRUL]DGDDWRPDUFRQKHFLPHQWRGDLQIRUPDomRWHUiDFHVVR
DRDSDUHOKRUHFHSWRU
H[LJLUGHWHUFHLURH[WHUQRj&RPSDQKLDTXHSUHFLVHWHUDFHVVRjLQIRUPDomRFRQILGHQFLDOD
DVVLQDWXUDGHXPWHUPRGHFRQILGHQFLDOLGDGHQRTXDOGHYHVHUHVSHFLILFDGDDQDWXUH]DGD
LQIRUPDomRHFRQVWDUDGHFODUDomRGHTXHRWHUFHLURUHFRQKHFHRVHXFDUiWHUFRQILGHQFLDO
FRPSURPHWHQGRVHDQmRGLYXOJDODDTXDOTXHURXWUDSHVVRDHDQmRQHJRFLDUFRPYDORUHV
PRELOLiULRVDQWHVGDGLYXOJDomRGDLQIRUPDomRDRPHUFDGRH
FRPXQLFDU LPHGLDWDPHQWH DR 'LUHWRU GH 5HODo}HV FRP ,QYHVWLGRUHV VREUH VXVSHLWD RX
RFRUUrQFLDGHYD]DPHQWRGHVVDVLQIRUPDo}HVGRVHXFtUFXORUHVWULWRHGHWHUPLQiYHO

'HDFRUGRFRPD3ROtWLFDGH'LYXOJDomRXPDWRRXIDWRUHOHYDQWHGHYHVHULPHGLDWDPHQWHGLYXOJDGR
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VDOYRTXDQGRVXDPDQXWHQomRVREVLJLORIRULQGLVSHQViYHOSDUDSUHVHUYDURVOHJtWLPRVLQWHUHVVHVGD
&RPSDQKLD
2 DWR RX IDWR UHOHYDQWH SRGHUi HP FDUiWHU H[FHSFLRQDO QmR VHU GLYXOJDGR TXDQGR RV DFLRQLVWDV
FRQWURODGRUHVHRXRVDGPLQLVWUDGRUHVGD&RPSDQKLDHQWHQGHUHPTXHVXDGLYXOJDomRFRORFDUiHP
ULVFRVHXLQWHUHVVHOHJtWLPRREVHUYDQGRVHDGLFLRQDOPHQWHRTXHVHJXH
•

•

•

RVDFLRQLVWDVFRQWURODGRUHVRXDGPLQLVWUDGRUHVTXHGHFLGLUHPSHODPDQXWHQomRGRVLJLORHP
VHX EHQHItFLR GHYHUmR FLHQWLILFDU LPHGLDWD H IRUPDOPHQWH R 'LUHWRU GH 5HODo}HV FRP
,QYHVWLGRUHVGD &RPSDQKLD GR DWR RX IDWR WLGR FRPR UHOHYDQWH HP HVWDGR VLJLORVR GDQGR
FRQKHFLPHQWRGDVLQIRUPDo}HVQHFHVViULDVDRVHXFRUUHWRHQWHQGLPHQWRSDUDTXHSRUVLVy
VHMDPFDSD]HVGHVXEVLGLDUHYHQWXDOGLYXOJDomRQRVWHUPRVGD,QVWUXomR&90
R'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVGD&RPSDQKLDRXDLQGDRVGHPDLVDGPLQLVWUDGRUHV
RX DFLRQLVWDV FRQWURODGRUHV GD &RPSDQKLD ± HVWHV GRLV ~OWLPRV JUXSRV PHGLDQWH
FRPXQLFDomRVLPXOWkQHDDR'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVGD&RPSDQKLD±SRGHUmR
VROLFLWDUDDSUHFLDomRGDPDQXWHQomRGHVLJLORj&90GHVGHTXHHPHQYHORSHUHJLVWUDGR
ODFUDGR H FRP DGYHUWrQFLD GH FRQILGHQFLDOLGDGH WHQGR FRPR GHVWLQDWiULR R 3UHVLGHQWH GD
&90H
HP TXDOTXHU KLSyWHVHV GH PDQXWHQomR GR VLJLOR GH DWR RX IDWR UHOHYDQWH RX TXDQGR D
VLWXDomRHVFDSDUDRFRQWUROHGRV'HVWLQDWiULRVR'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVGD
&RPSDQKLD GHYH VHU LQIRUPDGR LPHGLDWDPHQWH H HVWH GHYHUi DGRWDU RV SURFHGLPHQWRV
SUHYLVWRVQRLWHPDFLPDRXGLYXOJDULPHGLDWDPHQWHRUHVSHFWLYRDWRRXIDWRUHOHYDQWHFDVR
TXH QmR H[LPLUi RV DFLRQLVWDV FRQWURODGRUHV H RV DGPLQLVWUDGRUHV GD &RPSDQKLD GH VXD
UHVSRQVDELOLGDGHSHODGLYXOJDomR

2VDGPLQLVWUDGRUHVGD&RPSDQKLDVmRREULJDGRVDFRPXQLFDUj&RPSDQKLDj&90HjHQWLGDGHGH
PHUFDGRQRVTXDLVRVYDORUHVPRELOLiULRVHPLWLGRVSHOD&RPSDQKLDVHMDPDGPLWLGRVjQHJRFLDomR
D TXDQWLGDGH DV FDUDFWHUtVWLFDV H D IRUPD GH DTXLVLomR GRV YDORUHV PRELOLiULRV GH HPLVVmR GD
&RPSDQKLDHGHVRFLHGDGHVFRQWURODGDVRXFRQWURODGRUDVGHVGHTXHFRPSDQKLDVDEHUWDVGHTXH
VHMDPWLWXODUHV'HYHPDLQGDFRPXQLFDURVYDORUHVPRELOLiULRVHPLWLGRVSRUHVVDVFRPSDQKLDVTXH
SHUWHQoDP L DRF{QMXJHGRTXDOQmRHVWHMDPVHSDUDGRVMXGLFLDOPHQWH LL DRFRPSDQKHLUR LLL D
TXDOTXHUGHSHQGHQWHLQFOXtGRQDGHFODUDomRDQXDOGHLPSRVWRVREUHDUHQGDH LY DVRFLHGDGHV
FRQWURODGDVGLUHWDRXLQGLUHWDPHQWH
7RGRVRV'HVWLQDWiULRVGD3ROtWLFDGH'LYXOJDomRGD&RPSDQKLDVmRUHVSRQViYHLVSRUQmRGLYXOJDU
DWRRXIDWRUHOHYDQWHGHIRUPDSULYLOHJLDGDDLQGDTXHHPUHXQL}HVS~EOLFDVRXUHVWULWDVGHYHQGR
SUHYLDPHQWH j YHLFXODomR GH DWR RX IDWR UHOHYDQWH SRU TXDOTXHU PHLR GH FRPXQLFDomR LQFOXVLYH
LQIRUPDomR j LPSUHQVD RX HP UHXQL}HV GH HQWLGDGHV GH FODVVH LQYHVWLGRUHV DQDOLVWDV RX FRP
S~EOLFRVHOHFLRQDGRQRSDtVRXQRH[WHULRURV'HVWLQDWiULRVGHYHUmRFRQWDWDUHVXEPHWHURPDWHULDO
REMHWR GH H[SRVLomR RX GLYXOJDomR DR 'LUHWRU GH 5HODo}HV FRP ,QYHVWLGRUHV GD &RPSDQKLD HP
FDUiWHU FRQILGHQFLDO R TXDO WRPDUi DV SURYLGrQFLDV QHFHVViULDV j GLYXOJDomR VLPXOWkQHD GH
LQIRUPDo}HVVHIRURFDVR
([FHWRSHORGHVFULWRDFLPDQmRKiRXWUDVQRUPDVUHJLPHQWRVRXSURFHGLPHQWRVLQWHUQRVDGRWDGRV
SHOD &RPSDQKLD SDUD DVVHJXUDU TXH WDLV LQIRUPDo}HV D VHUHP GLYXOJDGDV SXEOLFDPHQWH VHMDP
UHFROKLGDVSURFHVVDGDVHUHODWDGDVGHPDQHLUDSUHFLVDHWHPSHVWLYD
$3ROtWLFDGH'LYXOJDomRGD&RPSDQKLDSRGHVHUDFHVVDGDQRVVHJXLQWHVHQGHUHoRV L VHGHGD
&RPSDQKLD H LL  LQWHUQHW VLWH GD &RPSDQKLD ULFRQH[DRILEUDFRPEU  VLWH GD &90
ZZZFYPJRYEU HVLWHGD% ZZZEFRPEU 
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21.3 - Administradores Responsáveis Pela Implementação, Manutenção, Avaliação E
Fiscalização da Política de Divulgação de Informações
21.3 - Administradores responsáveis pela implementação, manutenção, avaliação
e fiscalização da política de divulgação de informações
O administrador responsável pela implementação, manutenção, avaliação e fiscalização da política
de divulgação de informações da Companhia é o Diretor de Relações com Investidores.
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21.4 - Outras Informações Relevantes

21.4 - Outras informações relevantes
Não há outras informações que a Companhia julgue relevantes em relação a este item 21.
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