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

VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME nº 33.839.910/0001-11
NIRE: 35.300.539.087
Rua Arquiteto Olavo Redig de Campos, 105, 15º andar, Torre A, conjunto comercial 152, Brooklin Paulista
CEP 04711-904, São Paulo, SP
70.854.983 Ações Ordinárias
Valor da Oferta: R$1.650.212.554,07
Código ISIN: “BRVIVAACNOR0”
Código de negociação das Ações na B3: “VIVA3”
No contexto da presente Oferta, estima-se que o Preço por Ação estará situado entre R$21,17 e R$25,40 (“Faixa Indicativa”), podendo, no entanto, ser fixado acima ou abaixo da Faixa Indicativa, a qual é
meramente indicativa.
A Vivara Participações S.A. (“Companhia”) e os acionistas vendedores pessoas físicas identificados na seção “Informações sobre a Oferta - Identificação dos Acionistas Vendedores, quantidade de ações ofertadas, montante
e recursos líquidos” na página 42 deste Prospecto (“Acionistas Vendedores Pessoas Físicas” ou “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. (“BofA Merrill Lynch” ou “Agente Estabilizador”), a XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“XP Investimentos”) e o Banco J.P. Morgan S.A. (“J.P.
Morgan” e, em conjunto com o Coordenador Líder, com o Agente Estabilizador e com a XP Investimentos, os “Coordenadores da Oferta”), estão realizando uma oferta pública de distribuição primária e secundária de ações
ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão da Companhia e titularidade dos Acionistas Vendedores (“Ações” e “Oferta”, respectivamente).
A Oferta consistirá na distribuição pública: (i) primária de 18.894.662 (dezoito milhões, oitocentas e noventa e quatro mil, seiscentas e sessenta e duas) novas ações ordinárias a serem emitidas pela Companhia (“Oferta Primária” e
“Ações da Oferta Primária”); e (ii) secundária de, inicialmente, 51.960.321 (cinquenta e uma milhões, novecentas e sessenta mil, trezentas e vinte uma) ações ordinárias de emissão da Companhia e de titularidade dos Acionistas
Vendedores (“Oferta Secundária” e “Ações da Oferta Base Secundária”, sendo que Ações da Oferta Base Secundária, em conjunto com Ações da Oferta Primária, serão denominadas “Ações da Oferta Base”), a ser realizada na
República Federativa do Brasil (“Brasil”), em mercado de balcão não organizado, em conformidade com a Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“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”, atualmente vigente (“Código ANBIMA”), e demais
normativos aplicáveis, sob a coordenação dos Coordenadores da Oferta, com a participação de determinadas instituições consorciadas autorizadas a operar segmento especial de negociação de valores mobiliários no mercado de
capitais brasileiro, credenciadas junto à B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) e convidadas a participar da Oferta para efetuar, exclusivamente, esforços de colocação das Ações junto a Investidores da Oferta Não Institucional (conforme
definido neste Prospecto).
Simultaneamente, serão também realizados esforços de colocação das Ações no exterior pelo Itau BBA USA Securities, Inc., pelo BofA Securities, Inc., pela XP Securities LLC e pelo J.P. Morgan Securities LLC, Inc. (em conjunto,
“Agentes de Colocação Internacional”), em conformidade com o Placement Facilitation and Purchase 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, editada pela U.S. Securities and Exchange Commission dos Estados Unidos (“SEC”), em operações isentas de registro, previstas no U.S. Securities Act de 1933, conforme alterado (“Securities Act”) e nos
regulamentos editados ao amparo do Securities Act, bem como nos termos de quaisquer outras regras federais e estaduais dos Estados Unidos sobre títulos e valores mobiliários; e (ii) nos demais países, que não os Estados Unidos e o
Brasil, para investidores que sejam considerados não residentes ou domiciliados nos Estados Unidos ou constituídos de acordo com as leis deste país (non-U.S. persons), nos termos do Regulamento S, no âmbito do Securities Act, e
observada a legislação aplicável no país de domicílio de cada investidor e, em ambos os casos, desde que invistam no Brasil em conformidade com os mecanismos de investimento regulamentados pelo Conselho Monetário Nacional,
pelo Banco Central do Brasil e/ou pela CVM, sem a necessidade, 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.
Nos termos do artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400, até a data da divulgação do “Anúncio de Início da Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Companhia” (“Anúncio
de Início”), a quantidade de Ações da Oferta Base poderá, a critério dos Acionistas Vendedores, em comum acordo com os Coordenadores da Oferta, ser acrescida em até 20% (vinte por cento), ou seja, em até 14.170.996
(quatorze milhões, cento e setenta mil, novecentas e noventa e seis) ações ordinárias de emissão da Companhia, detidas e a serem alienadas pelos Acionistas Vendedores, na proporção indicada neste Prospecto Preliminar
(conforme definido abaixo), nas mesmas condições e pelo mesmo preço das Ações da Oferta Base (“Ações Adicionais”).
Nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade de Ações da Oferta Base poderá ser acrescida de um lote suplementar em percentual equivalente a até 15% (quinze por cento), ou seja, em até 10.628.247 (dez
milhões, seiscentas e vinte oito mil, duzentas e quarenta e sete) ações ordinárias de emissão da Companhia, a serem alienadas pelos Acionistas Vendedores, na proporção indicada neste Prospecto Preliminar, nas mesmas
condições e pelo mesmo preço das Ações da Oferta Base (“Ações Suplementares”), conforme opção a ser outorgada pelos Acionistas Vendedores ao Agente Estabilizador, nos termos do Contrato de Colocação (conforme
definido neste Prospecto), as quais serão destinadas, exclusivamente, para atender um eventual excesso de demanda que venha a ser constatado no decorrer da Oferta.
Na hipótese de o Preço por Ação (conforme abaixo definido) 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 definido neste Prospecto), hipótese em que o Investidor Não
Institucional poderá desistir do seu Pedido de Reserva.
O preço de subscrição ou aquisição, conforme o caso, por Ação será fixado após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento junto a Investidores Institucionais, 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 da 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 ..................................................................................................

23,29
440.056.677,98
1.210.155.876,09
1.650.212.554,07

Total .......................................................................................................................
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Comissões (R$)(1)(2)(4)
1,08
20.352.621,36
55.969.709,26
76.322.330,62

Recursos Líquidos (R$)(1)(2)(3)(4)
22,21
419.704.056,62
1.154.186.166,83(5)
1.573.890.223,45

Considerando o Preço por Ação de R$23,29, que é o ponto médio da Faixa Indicativa de preços.
Abrange as comissões a serem pagas aos Coordenadores da Oferta, sem considerar as Ações Suplementares e sem considerar as Ações Adicionais.
Sem dedução das despesas e tributos da Oferta.
Para informações sobre as remunerações a serem recebidas pelos Coordenadores da Oferta, veja a seção “Informações sobre a Oferta – Custos de Distribuição”, na página 46 deste Prospecto.
Para informações sobre a quantidade de Ações a serem alienadas pelos Acionistas Vendedores e os recursos líquidos a serem recebidos por cada um, veja a seção “Informações sobre a Oferta - Identificação dos Acionistas Vendedores, quantidade de ações ofertadas,
montante e recursos líquidos” na página 42 deste Prospecto.

A realização da Oferta Primária, mediante aumento de capital da Companhia, com a exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas da Companhia, nos termos do artigo 172, inciso I, da Lei das Sociedades por Ações,
bem como seus termos e condições, foram aprovados na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 15 de agosto de 2019, cuja ata foi devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo
(“JUCESP”) em 6 de setembro de 2019, sob o nº 473.545/19-6, e publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo (“DOESP”) e no jornal “Diário Comércio Indústria & Serviços”, em 18 de setembro de 2019.
O Preço por Ação e o efetivo aumento de capital da Companhia, serão aprovados em Reunião do Conselho de Administração da Companhia a ser realizada entre a conclusão do Procedimento de Bookbuilding e a concessão
dos registros da Oferta pela CVM, cuja ata será devidamente registrada na JUCESP e publicada no jornal “Valor Econômico” na data de disponibilização do Anúncio de Início e no DOESP no dia útil subsequente.
Não será necessária qualquer aprovação societária em relação aos Acionistas Vendedores para a participação na Oferta Secundária e a fixação do Preço por Ação, uma vez que se tratam de pessoas físicas.
Exceto pelo registro na CVM, a Companhia, os Acionistas Vendedores e os Coordenadores da Oferta não pretendem registrar a Oferta ou as Ações nos Estados Unidos e em qualquer agência ou órgão regulador do mercado de capitais de
qualquer outro país.
É admissível o recebimento de reservas, a partir de 26 de setembro de 2019, para subscrição/aquisição de Ações, as quais somente serão confirmadas pelo adquirente após o início do período de distribuição.
“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 19 de agosto de 2019.
Este Prospecto Preliminar não deve, em nenhuma circunstância, ser considerado uma recomendação de subscrição ou aquisição das Ações. Ao decidir adquirir e liquidar as Ações, os potenciais investidores
deverão realizar sua própria análise e avaliação da situação financeira da Companhia, das atividades e dos riscos decorrentes do investimento nas Ações.
OS INVESTIDORES DEVEM LER ESTE PROSPECTO E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA COMPANHIA ANEXO 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 23 e 83, RESPECTIVAMENTE, DESTE PROSPECTO E
TAMBÉM A SEÇÃO “4. FATORES DE RISCO” DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA COMPANHIA NA PÁGINA 428, PARA UMA DESCRIÇÃO DE CERTOS FATORES DE RISCO RELACIONADOS À AQUISIÇÃO DE
AÇÕES QUE DEVEM SER CONSIDERADOS NA TOMADA DE DECISÃO DE INVESTIMENTO.

Coordenadores da Oferta

Coordenador Líder

Agente Estabilizador
A data deste Prospecto Preliminar é 18 de setembro de 2019.

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

Os Srs. Nelson Kaufman; Márcio Monteiro Kaufman; Paulo
Kruglensky e Marina Kaufman Bueno Neto, 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 ou
BofA Merrill Lynch

Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A.

ANBIMA

Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro
e de Capitais.

Assembleia Geral

A assembleia geral de acionistas da Companhia.

Auditores Independentes

Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes.

B3

B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.

Banco Central ou BACEN

Banco Central do Brasil.

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.

CMN

Conselho Monetário Nacional.

CNPJ/ME

Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da
Economia.

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.

Companhia ou Vivara

Vivara Participações S.A.
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Estatutária

da

Conipa

Conipa Indústria e Comércio de Presentes, Metais e Artigos de
Decoração Ltda., subsidiária integral da Vivara Participações
S.A., com sede na cidade de Manaus, Estado do Amazonas.
A Empresa tem como atividade preponderante a fabricação de
artefatos de joalheria, ourivesaria e relojoaria com a
comercialização desses produtos no varejo e atacado, incluindo
também os serviços prestados de reparação de joias e relógios.

Conselho de Administração

O conselho de administração da Companhia.

Conselho Fiscal

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

Contrato de Cessão

Contrato de Cessão e Transferência Marcas celebrando entre
a Companhia e a Makauf em 29 de julho de 2019.

Contrato de Cessão de DI’s

Contrato de Cessão e Transferência de Desenhos Industriais
celebrado entre a Makauf e a Tellerina em 2 de setembro de
2019.

Contrato de Licença de Uso

Contrato de Licença de Uso de Marcas celebrado entre a
Companhia, a Tellerina e a Conipa em 3 de setembro de 2019.

Coordenador Líder ou Itaú BBA Banco Itaú BBA S.A.
CVM

Comissão de Valores Mobiliários.

Deliberação CVM 476

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

Diretoria Estatutária

A diretoria estatutária da Companhia.

DOESP

Diário Oficial do Estado de São Paulo.

Dólar, dólar, dólares ou US$

Moeda oficial dos Estados Unidos.

EBITDA

O EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and
Amortization) ou LAJIDA (“Lucro Antes de Juros, Impostos,
Depreciações e Amortizações”) é uma medição não contábil
elaborada pela Companhia em consonância com a Instrução
CVM 527, que consiste no resultado do exercício ou do período
ajustado pelo imposto de renda e contribuição social, pelo
resultado financeiro líquido e pelos custos e despesas de
depreciação e amortização. A margem EBITDA é calculada pela
divisão do EBITDA pela receita operacional líquida. O EBITDA e
a margem EBITDA não são medidas reconhecidas pelas Práticas
Contábeis Adotadas no Brasil nem pelas Normas Internacionais
de Relatório Financeiro (IFRS), emitidas pelo IASB, e não
representam o fluxo de caixa para os períodos apresentados e
não devem ser consideradas como base para a distribuição de
dividendos, como substituto para o lucro (prejuízo) líquido do
exercício/período ou como indicador de desempenho
operacional, nem como indicador de liquidez da Companhia.
Para mais informações sobre medições não contábeis, veja o
item 3.2 do Formulário de Referência anexo a este Prospecto.
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EBITDA Ajustado

O EBITDA Ajustado é uma medição não contábil elaborada
pela
Companhia,
que
consiste
no
resultado
do
exercício/período, ajustado pelo imposto de renda e
contribuição social, do resultado financeiro líquido, dos custos
e despesas de depreciação e amortização, ajustado pelas
(i) despesas pré-operacionais; (ii) despesas com aquisições e
incorporações; e (iii) outras despesas. Nós acreditamos que os
ajustes complementares aplicados na apresentação do
EBITDA Ajustado são apropriados para fornecer informações
adicionais aos investidores que não são decorrentes de nossas
operações principais. O EBITDA Ajustado não é uma medida
reconhecida pelas práticas contábeis adotadas no Brasil e nem
pelas normas IFRS, emitidas pelo IASB, e não deve ser
considerada como base para distribuição de dividendos, como
substituto para o lucro (prejuízo) líquido do exercício/período
ou como indicador de desempenho operacional, nem como
indicador de liquidez da Companhia. Para mais informações
sobre medições não contábeis, veja o item 3.2 do Formulário
de Referência anexo a este Prospecto.

Estados Unidos

Estados Unidos da América.

Estatuto Social

O estatuto social da Companhia aprovado pela Assembleia
Geral Extraordinária realizada em 18 de setembro de 2019.

Etna

Etna Comércio de Móveis e Artigos para Decoração S.A.

Formulário de Referência

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

Grupo Vivara

A Companhia, a Conipa e a Tellerina, consideradas em
conjunto.

IASB

International Accounting Standard Board.

ICMS

Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços.

IFRS

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

IFRS16/CPC06

Operações de arrendamento mercantil, que substitui o CPC 06
(R1) - Operações de Arrendamento Mercantil, elimina a distinção
entre arrendamentos operacionais e arrendamentos financeiros
a partir de 1º de janeiro de 2019. Além disso, a norma exige o
reconhecimento de um ativo (o direito de usar o item arrendado)
e um passivo financeiro relativo aos de aluguéis futuros
descontados a valor presente para praticamente todos os
contratos de arrendamento.

INPI

Instituto Nacional da Propriedade Intelectual.

Instituição Escrituradora

Itaú Corretora de Valores S.A.

Instrução CVM 400

Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003,
conforme alterada.
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Instrução CVM 480

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

Instrução CVM 505

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

Instrução CVM 527

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

IPCA

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo.

J. P. Morgan

Banco J.P. Morgan S.A.

JUCESP

Junta Comercial do Estado de São Paulo.

Lei das Sociedades por Ações

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

Lei do Mercado de Capitais

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

Makauf

Makauf Empreendimentos Ltda.

Novo Mercado

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

Ofício-Circular CVM/SRE

Ofício-Circular CVM/SRE nº 02/19, divulgado em 27 de
fevereiro de 2019.

PIS/COFINS

Programas de Integração Social e Contribuição
Financiamento da Seguridade Social, respectivamente.

Plano de Opções

O Plano de Opções de Compra de Ações pela Assembleia
Geral Extraordinária da Companhia realizada em 18 de
setembro de 2019.

Prospecto Definitivo

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

Prospecto Preliminar

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

Prospectos

O Prospecto Definitivo
considerados em conjunto.

Real, real, reais ou R$

Moeda oficial corrente no Brasil.

Regra 144A

Regra 144A editada ao amparo do Securities Act.
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e

este

Prospecto

para

Preliminar,

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

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

SEC

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

Securities Act

Securities Act de 1933 dos Estados Unidos, conforme alterado.

Tellerina

Tellerina Comércio de Presentes e Artigos para Decoração
S.A., subsidiária integral da Vivara Participações S.A., com
sede na cidade de Manaus, estado do Amazonas, e centro
administrativo na cidade de São Paulo – SP, que possui como
atividades preponderantes, por meio da rede de lojas sob a
bandeira “VIVARA”, a importação, a exportação e o comércio
varejista e atacadista de joias, bijuterias, artigo sem metais
preciosos e suas ligas, folheados, pedras preciosas, relógios,
instrumentos cronométricos, artigos de couro e assemelhados,
bem como a prestação de serviços de “design” e de conserto
de joias em geral.

XP Investimentos

XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores
Mobiliários S.A.
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INFORMAÇÕES CADASTRAIS DA COMPANHIA
Identificação

Vivara Participações S.A., sociedade por ações, devidamente
inscrita no CNPJ/ME sob o nº 33.839.910/0001-11, com seus
atos constitutivos devidamente registrados na JUCESP sob o
NIRE nº 35.300.539.087.

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 19 de agosto de 2019.

Sede

Localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na
Rua Arquiteto Olavo Redig de Campos, 105, 15º andar, Torre
A, conjunto comercial nº 152, Brooklin Paulista, CEP 04711904.

Diretoria de Relações com
Investidores

Localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na
Rua Arquiteto Olavo Redig de Campos, 105, 15º andar, Torre
A, conjunto comercial nº 152, Brooklin Paulista, CEP 04711904. O Diretor de Relações com Investidores é o Sr. Otavio
Chacon do Amaral Lyra. O telefone da Diretoria de Relações
com Investidores da Companhia é +55 (11) 3896-0555 e o
seu endereço eletrônico é ri@vivara.com.br.

Instituição Escrituradora

Itaú Corretora de Valores S.A.

Auditores Independentes

Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, para os
exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2018,
2017 e 2016, bem como para o período de seis meses findo
em 30 de junho de 2019.

Títulos e Valores Mobiliários
Emitidos

As Ações serão listadas no Novo Mercado sob o código
“VIVA3”, a partir do primeiro dia útil imediatamente posterior à
divulgação do Anúncio de Início.

Jornais nos Quais Divulga
Informações

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

Website

http://ri.vivara.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.

Formulário de Referência

Informações detalhadas sobre a Companhia, seus negócios e
operações poderão ser encontradas no Formulário de
Referência, anexo a este Prospecto.
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CONSIDERAÇÕES SOBRE ESTIMATIVAS E DECLARAÇÕES ACERCA DO FUTURO
Este Prospecto contém estimativas e declarações acerca do 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 23 e 83,
respectivamente, deste Prospecto e nas seções “4. Fatores de Risco”, “7. Atividades do
Emissor” e “10. Comentários dos Diretores” do Formulário de Referência a partir das
páginas 428, 503 e 599, respectivamente, deste Prospecto.
As estimativas e declarações futuras têm por embasamento, em grande parte, expectativas atuais
da Companhia sobre eventos futuros e tendências financeiras que afetam ou que tenham o
potencial de afetar os negócios da Companhia, o seu setor de atuação, sua participação de
mercado, sua reputação, seus negócios, sua situação financeira, o resultado de suas operações,
suas margens e/ou seu fluxo de caixa. As estimativas e declarações acerca do 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 declarações acerca do futuro, podem impactar adversamente os
resultados da Companhia e/ou podem fazer com que as estimativas e as declarações acerca do
futuro 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,
inflação, flutuações das taxas de juros, nível de emprego, crescimento populacional e
confiança do consumidor;



flutuações nas taxas de câmbio, especificamente com relação ao Real perante o Dólar;



flutuações no preço do ouro e da prata, dois dos principais insumos utilizados no processo
produtiva da Companhia;



modificações em leis e regulamentos, incluindo os que envolvem questões trabalhistas e fiscais,
principalmente com relação aos nossos benefícios fiscais;



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



capacidade da Companhia de se financiar adequadamente;



capacidade da Companhia de atender seus clientes de forma satisfatória;



competição do setor;



mudanças nas preferências dos consumidores e demandas pelos produtos que vendemos;



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



aumento do custo na estrutura da Companhia; e



outros fatores de risco discutidos nas seções “Sumário da Companhia – Principais Fatores de
Risco Relacionados à Companhia” e “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações”
deste Prospecto, nas páginas 23 e 83, respectivamente, deste Prospecto, bem como na seção
“4. Fatores de Risco” e “5. Riscos de Mercado” do nosso Formulário de Referência, a partir das
páginas 428 e 476, respectivamente, deste Prospecto.
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Essa lista de fatores de risco não é exaustiva e outros riscos e incertezas podem causar resultados
que podem vir a ser substancialmente diferentes daqueles contidos nas estimativas e perspectivas
sobre o futuro. As palavras “acredita”, “pode”, “poderá”, “deverá”, “visa”, “estima”, “continua”,
“antecipa”, “pretende”, “espera” e outras similares têm por objetivo identificar estimativas e
perspectivas para o futuro. As considerações sobre estimativas e perspectivas para o futuro
incluem informações pertinentes a resultados, estratégias, planos de financiamentos, posição
concorrencial, dinâmica setorial, oportunidades de crescimento potenciais, os efeitos de
regulamentação futura e os efeitos da concorrência. Em vista dos riscos e incertezas aqui
descritos, as estimativas e perspectivas para o futuro constantes neste Prospecto podem vir a não
se concretizar.
Estas estimativas envolvem riscos e incertezas e não representam qualquer garantia de um
desempenho futuro, sendo que os reais resultados ou desenvolvimentos podem ser
substancialmente diferentes das expectativas descritas nas estimativas e declarações futuras
constantes neste Prospecto e no Formulário de Referência.
Declarações prospectivas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos
futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. As condições da
situação financeira futura da Companhia e de seus resultados operacionais futuros, sua
participação e posição competitiva no mercado poderão apresentar diferenças significativas se
comparados àquelas expressas ou sugeridas nas referidas declarações prospectivas. Muitos dos
fatores que determinarão esses resultados e valores estão além da sua capacidade de controle ou
previsão. Em vista dos riscos e incertezas envolvidos, nenhuma decisão de investimento deve ser
tomada somente baseada nas estimativas e declarações futuras contidas neste Prospecto e no
Formulário de Referência.
Adicionalmente, os números incluídos neste Prospecto e no Formulário de Referência da
Companhia, anexo a este Prospecto a partir da página 395, 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 A PARTIR DA PÁGINA 395, 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 EMISSORA. AS
INFORMAÇÕES COMPLETAS SOBRE A EMISSORA ESTÃO NO FORMULÁRIO DE
REFERÊNCIA, LEIA-O ANTES DE ACEITAR A OFERTA. AS INFORMAÇÕES APRESENTADAS
NESTE SUMÁRIO SÃO CONSISTENTES COM AS INFORMAÇÕES DO FORMULÁRIO DE
REFERÊNCIA.
Este Sumário contém um resumo das nossas atividades e das nossas informações financeiras e
operacionais, não pretendendo ser completo nem substituir o restante deste Prospecto e do
Formulário de Referência, anexo a este Prospecto a partir da página 395. Este Sumário não
contém todas as informações que o investidor deve considerar antes de investir nas Ações. Antes
de tomar sua decisão em investir em nossas Ações, o investidor deve ler cuidadosa e
atenciosamente todo este Prospecto e o Formulário de Referência, incluindo as informações
contidas na seção “Considerações Sobre Estimativas e Declarações acerca do Futuro” e nas
seções “Sumário da Companhia – Principais Fatores de Risco Relacionados à Companhia” e
“Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações” deste Prospecto, nas páginas 23 e 83,
respectivamente, deste Prospecto, bem como na seção “4. Fatores de Risco” e “5. Riscos de
Mercado” do nosso Formulário de Referência, a partir das páginas 428 e 476, respectivamente,
deste Prospecto, bem como as nossas demonstrações contábeis e suas respectivas notas
explicativas anexas a este Prospecto a partir da página 303. Recomenda-se aos investidores
interessados que contatem seus consultores jurídicos e financeiros antes de investir nas Ações.
A menos que o contexto exija outra interpretação, os termos “nós”, “nossos” e “nossa Companhia”
referem-se à Companhia e suas subsidiárias.
Visão geral do negócio
Somos os líderes em market share no varejo especialista em joias e relógios no Brasil, tanto em
termos de receita líquida[1] quanto em termos de número de lojas físicas e próprias[2] em 2018. Nós
desenhamos, criamos, produzimos, comercializamos e distribuímos nossos produtos em todo o
território nacional, por meio de uma estratégia verticalizada e de multicanalidade (omni-canal),
incluindo vendas off-line por meio de 234 pontos de venda (inclui lojas físicas e quiosques), 1 canal
de televendas e 1 canal de vendas corporativas (B2B), e online através de nosso próprio site e
outros marketplaces, o que nos permite capturar sinergias e aumentar nossas margens. A marca
Vivara, um dos nossos principais ativos, é “top of mind” no mercado de joias brasileiro1. No
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 tivemos uma receita líquida de R$1,1
bilhão, um EBITDA Ajustado de R$245,8 milhões, uma margem EBITDA Ajustado 23,2% e um
lucro líquido de R$198,4 milhões.
Possuímos mais de 4,5 milhões de clientes cadastrados em todo o País, que enriquecem nossa
inteligência de dados e convergem para que nossa estratégia de marketing seja assertiva, gerando
a comercialização de aproximadamente 300 mil peças por mês a partir de nosso principal centro de
distribuição localizado na região sul da cidade de São Paulo.

[1]
[2]
1

De acordo com informações publicadas em 10 de dezembro de 2018 pela Euromonitor International Limited, pesquisa de Varejo, edição
de 2019, vendas no varejo, sem imposto de valor adicionado, moeda local.
De acordo com informações publicadas em 10 de dezembro de 2018 pela Euromonitor International Limited, pesquisa de Varejo, edição
de 2019, número de lojas.
Com base na pesquisa divulgada pelo Estadão Marcas em 2019 - https://publicacoes.estadao.com.br/marcasmais2019/categorias/joalherias/.
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Nossas Marcas
Com 57 anos de experiência, desenvolvemos um portfólio de marcas – Vivara e Life by Vivara, Life
Vivara, Vivara Watches, Vivara Fragrances e Vivara Accessories, que representaram,
respectivamente, no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, 49,0%, 31,8%,
16,8%, 0,2% e 2,2% de nossa receita líquida - com foco em joias, relógios, perfumes e acessórios.
Tais marcas estão associadas a produtos democráticos com design moderno e de alta qualidade,
que podem ser acessados por diversas classes sociais, bem como acompanhar nossos clientes
em diferentes fases da vida, o que nos permite aproveitar o crescimento do varejo do País
independentemente da classe social, além de proporcionar mais flexibilidade e diluição de riscos
em momentos econômicos adversos. Acreditamos também que a nossa marca Vivara não tem
concorrente direto no segmento e no perfil em que atuamos, quando considerados de maneira
combinada os pilares de luxo, acesso e reconhecimento, possuindo uma faixa de preço que pode
variar desde R$150,00 a mais de R$100.000,00.
Por produzirmos a grande maioria das nossas joias, possuímos uma flexibilidade na composição
do nosso mix de produtos. Durante o período de recessão no Brasil, entre 2015 e 2016, optamos
por aumentar rapidamente a produção de itens confeccionados em prata em detrimento dos
produtos com ouro. Dessa forma, mantivemos nossas vendas estáveis aumentando a
rentabilidade, na medida em que a margem bruta dos produtos que utilizam prata é maior do que a
margem bruta dos produtos em ouro, conforme abaixo:

Vivara: lançada em 1962, é associada a uma marca tradicional, elegante e moderna destinada a
clientes acima dos 30 anos de idade, que prezam por qualidade e sofisticação.
Life Vivara: lançada em 2011, é associada a um público-alvo mais jovem, acima de 15 anos de
idade, que valoriza a moda e procura peças mais descontraídas, colecionáveis e com um preço
mais acessível.
O primeiro quiosque da marca foi inaugurado em 2014, ano em que também incluiu a categoria de
anéis. No ano seguinte, a primeira loja física inteiramente dedicada a marca começou a funcionar e
as categorias de colares e pulseiras de couro foram adicionadas. Em 2016, a marca passou a
oferecer produtos para o público masculino e em 2018 para a categoria Pets. Atualmente, o
segmento Life by Vivara conta com aproximadamente 2.400 SKUs ativos.
Em 2013, criamos um Instagram próprio para a marca, que atualmente conta com 970 mil
seguidores e ao longo dos últimos anos estabelecemos diversas parcerias com influenciadores
digitais e marcas de reconhecimento, como a Disney em 2014. Em 2017, estabelecemos a parceria
com a Marina Ruy Barbosa e também contamos com outros 10 influenciadores que totalizam
aproximadamente 29 milhões de seguidores combinados.
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Vivara Watches: lançada em 1980 para a venda de relógios de marcas próprias ou de terceiros,
com foco no público acima dos 30 anos de idade que busca relógios clássicos, elegantes e/ou
urbanos. Atualmente, comercializamos 22 marcas de relógios no Brasil, incluindo marcas próprias
(Vivara e Akium), marcas exclusivamente distribuídas por nós no Brasil (Tommy Hilfiger, Coach,
Ferrari, Movado, Hugo Boss Black, Hugo, Olivia Burton, Festina, Nautica e Lacoste) e marcas de
terceiros as quais distribuímos sem exclusividade (Juicy Couture, Guess, Gucci, Tag Heuer,
Swatch, Baume et Mercier, Bulova, Victorinox, Relógio MontBlanc, e Calvin Klein).
Vivara Fragrances: nossa marca mais jovem, lançada em 2015, tem seu foco em mulheres acima
dos 20 anos de idade, e faz parte da nossa estratégia de venda corporativa (B2B) que tem como
objetivo aumentar a capilaridade de distribuição de nossos produtos.
Vivara Accessories: lançada em 2000, é uma marca eclética e acessível que nos permite entregar
aos nossos clientes uma maior variedade de produtos com nossa marca própria e marcas de
terceiros, tornando a experiência de nossos clientes ainda mais completa.
Nosso time de marketing vem ativamente investindo em uma estratégia de comunicação integrada
entre os canais físicos e online, acompanhando toda a jornada dos nossos clientes. Nossas
marcas já possuem grande visibilidade no canal online – contamos com mais de 3,2 milhões de
seguidores no instagram (consolidando os perfis Vivaraonline e Lifebyvivara), mais de 57 milhões
de seguidores impactados por meio dos nossos 3 embaixadores de marca (Gisele Bündchen para
marca Vivara, Marina Ruy Barbosa para Life by Vivara e Cauã Reymond para nosso portfólio de
produtos masculinos). Além disso, também completamos nossa estratégia de comunicação
regional por meio de parcerias com mais de 30 micro influenciadores digitais, atingindo mais de
68,5 milhões de pessoas. Contamos também com linhas temáticas em parceria com grandes
empresas como a Disney e a Pixar, as quais somam mais de 24 milhões de seguidores.
Nosso Modelo e Presença
Utilizamos um modelo de negócios verticalizado, que garante um maior domínio e flexibilidade no
gerenciamento da cadeia produtiva, desde a criação e design até a produção, estratégia de
marketing, distribuição (omni-canal) e comercialização de nossos produtos, representando uma
produção anual de 1,8 milhões de unidades. Contamos com uma equipe de designers com foco em
inovação e tendências, responsável por mais de 30 lançamentos de coleções anuais. Fabricamos
aproximadamente 80% de nossos produtos comercializados em nossa fábrica localizada na zona
franca de Manaus, Estado do Amazonas, na qual constantemente investimos em tecnologia e
demais melhorias, com foco em eficiência operacional, de forma a manter padrões consistentes de
qualidade e reforçar nosso posicionamento de liderança e referência de mercado.
Temos presença geográfica em aproximadamente 90% dos Estados do Brasil e atualmente, 99% de
nossos pontos de venda estão localizados em shoppings centers, o que nos oferece uma vantagem
competitiva em termos de tempo de maturação de nossos pontos de venda (ramp-up) e segurança
para nossos clientes e produtos. Adicionalmente, temos três centros de distribuição localizados,
respectivamente, na região sul da cidade de São Paulo e nos Municípios de Embu das Artes e
Diadema (apenas embalagens), no Estado de São Paulo, responsáveis pelo abastecimento de
nossos canais de vendas físico e online. Possuímos um processo de distribuição altamente eficiente,
capaz de entregar nos pontos de venda (CD-pontos de venda) produtos em uma média de
aproximadamente 3 dias e aos clientes finais (vendas online) localizados em São Paulo em até 4
horas. Nossa concentração se dá principalmente na região Sudeste, a mais rica do país e onde está
centralizado 53% do Produto Interno Bruto nacional, e que respondeu por aproximadamente 60% de
nossa receita bruta em 31 de dezembro de 2018.
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O mapa abaixo mostra a distribuição geográfica de nossos pontos de venda, nossos centros de
distribuição e da nossa fábrica em 30 de junho de 2019. Nossa concentração de pontos de venda
ao final de 2018 por região geográfica é a seguinte: 53% do total dos pontos de venda no sudeste,
10% no centro-oeste, 17% no nordeste, 6% no norte e 14% no sul:

Nossa missão é atender os nossos clientes com excelência e proporcionar-lhes a melhor
experiência de compra possível. Trabalhamos com uma plataforma de múltiplos canais de venda
(omni-canal), de forma a oferecer versatilidade e flexibilidade na experiência de compra.
Classificamos nossas lojas em três clusters de lojas (direcionadas a clientes com diferentes
poderes aquisitivos) e ao longo do tempo desenvolvemos a habilidade de construir uma
ambientação de loja, incluindo a escolha de materiais a serem utilizados na construção da loja e
arquitetura da mesma, e portfólio de produtos disponíveis para os clientes adaptados aos clusters e
públicos alvos. Assim, nossos produtos são ofertados por meio de pontos de venda adaptadas ao
público a que se destinam proporcionando uma experiência de compra customizada.
Adicionalmente, também comercializamos nossos produtos por meio de quiosques, televendas,
vendas corporativas (B2B), nosso próprio site e outros marketplaces.
Atualmente, nossos canais consistem em: (i) lojas físicas Vivara; (ii) quiosques Vivara; (iii) lojas
físicas Life by Vivara; (iv) quiosques Life by Vivara; (v) quiosques exclusivos para relógios Tommy
Hilfiger; (vi) televendas; (vii) vendas corporativas (B2B); e (viii) canais de venda online, que
oferecem conteúdo e produtos exclusivos a estes canais. Nosso modelo nos confere flexibilidade e
capacidade de adaptação a diversos mercados e diferentes públicos-alvo. Em 2018 e nos seis
meses findo em 30 de junho de 2019, nossas vendas por meio de canais físicos e online
representaram, respectivamente, 93,5%, 6,5%, 92,1% e 7,9% de nossa receita líquida. Nosso
canal online já é bem desenvolvido, contando com mais de 2,4 milhões de visitantes únicos por
mês em nosso website.
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Nossa estratégia segue o conceito “customer centric”, em que todas iniciativas e ações visam a
satisfazer nossos clientes, identificando suas necessidades e oferecendo a melhor experiência de
compra possível, nos permitindo atingir um Net Promoter Score (NPS) de 88, conforme avaliação
feita pelos nossos clientes, score acima de grandes varejistas nacionais e internacionais2. Assim,
oferecemos serviços personalizados de atendimento aos nossos clientes por meio de equipes
experientes e submetidas a constante treinamento. Acreditamos que esse atendimento
personalizado, o qual chamamos de “venda assistida”, resulta em maior fidelização de nossos
clientes, tornando a experiência de compra agradável e singular, principalmente pelo fato de
nossos clientes procurarem uma experiência de compra em que possam tocar e sentir o produto.
Aproximadamente 32% dos nossos clientes são recorrentes e realizam mais de uma compra
conosco anualmente. Em reconhecimento ao nível de atendimento que oferecemos, fomos
premiados, em 2018, pelo site Reclame Aqui3, e pela ALSHOP, como melhor atendimento ao
consumidor da categoria de “Joalherias & Relojoarias” (no caso da ALPSHOP, tal reconhecimento
nos foi dado por mais de três vezes consecutivas).
Contamos com ferramentas de gestão de pessoas baseadas em análise de dados que permitem
uma gestão eficiente da performance dos nossos colaboradores, através de ferramentas Strategy
que conta com metas individuais.
Oferecemos treinamentos intensivos ao nosso time de vendas, utilizando 21 “lojas escola” para
treinamento presencial e uma plataforma de e-learning para treinamento remoto. Contamos com
mais de 180 módulos no nosso sistema de e-learning e, aproximadamente, 2.000 colaboradores
ativos no primeiro semestre de 2019, totalizando aproximadamente 20 horas de treinamento em
média por funcionário versus a média do setor varejista de 12 horas (de acordo com o relatório da
ABTD em 2018). Já nossas “lojas escola” nos permitem formar mais de 200 gerentes por ano.
Mantemos uma política de remuneração agressiva, sendo 70% do salário como variável. Outro
ponto importante é que mais da metade dos atuais gerentes do time de vendas vieram de
promoções internas.
Com o objetivo de garantir a consistência no atendimento e experiência de qualidade ao
consumidor, contamos com uma série de ferramentas de monitoramento, com base em diversos
Key Performance Indicator (KPIs), que nos permite identificar pontos críticos e desenvolver planos
de ações específicos para cada loja (como por exemplo o “Programa Vitrine” e o “Show Me”).
Ainda, cada ponto de venda deve ser visitado pelo menos 2 vezes a cada 60 dias pelo nosso time
de operações, que é composto por 1 gerente nacional, 4 gerentes gerais, 15 gerentes regionais e
um gerente por loja.
INFORMAÇÕES FINANCEIRAS E OPERACIONAIS SELECIONADAS
A tabela a seguir ilustra a evolução de nossos resultados operacionais e financeiros ao longo dos
exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2016, 2017 e 2018 e nos períodos de seis
meses findos em 30 de junho de 2018 e 2019:

2
3

Com base na seção de varejistas nacionais do npsbenchmarks.com.
O Prêmio Época Negócios Reclame AQUI surgiu há 9 anos e hoje é a maior premiação de atendimento do Brasil, com critérios rigorosos
de seleção e com a participação do consumidor, que elege as empresas que realmente prestam um bom atendimento por meio de voto
popular.
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Indicadores
Operacionais e
Financeiros
Número de Lojas
(pontos de venda)
Vivara .......................
Life Vivara ................
Quiosques ................
Volume de Vendas
(unidades)
Vivara .......................
Life Vivara ................
Quiosques ................
Outros ......................
Same Store Sales(3) ...
Receita Líquida ...........
Lucro Bruto ..................
Margem Bruta ..............
EBITDA .......................
Margem EBITDA .........
EBITDA Ajustado ........
Margem EBITDA
Ajustado ...................
Lucro Líquido ...............
ROIC ...........................
(1)

(2)
(3)
(4)

Período de seis meses findo em
Exercício Social encerrado em
30 de junho de
31 de dezembro de
2019
2018
AH(%)
2018
2017
AH(%)
2016
(em milhões de R$, exceto quando indicado de maneira diversa)
178
2
54

165
2
51

1.133.044
19.096
159.311
354.961
9,6%
523,7
339,8
64,9%
223,2
42,6%
99,7(1)(4)

1.215.853
20.646
152.453
225.349
5,0%
464,1
338,9
73,0%
119,2
25,7%
91,5(1)

19,0%(1)(4)
186,0
35,7%(1)(2)

19,7%(1)
76,8
N/A

7,9%
0,0%
5,9%

173
2
56

165
2
50

(6,8%)
(7,5%)
4,5%
57,5%
–
12,8%
0,3%
(8,1pp)
87,3%
16,9pp
9,0%

2.555.224
50.179
356.450
558.169
5,8%
1.059,6
749,1
70,7%
273,5
25,8%
245,8(1)

2.547.272
56.069
368.917
469.312
2,8%
996,8
662,2
66,4%
220,4
22,1%
220,4

(0,7pp)
142,1%
(7,8pp)

23,2%(1)
198,4
42,2%(1)

22,1%
225,9
79,0%

4,8%
0,0%
12,0%

AH(%)

159
2
51

3,8%
0,0%
(2,0%)

0,3%
(10,5%)
(3,4%)
18,9%
–
6,3%
13,1%
4,3pp
24,1%
3,7pp
11,5%

2.793.693
60.839
452.805
431.504
–
953,1
636,5
66,8%
213,2
22,4%
213,2

(8,8%)
(7,8%)
(18,5%)
8,8%
–
4,6%
4,0%
(0,4pp)
3,4%
(0,3pp)
3,4%

1,1pp
(12,2%)
(36,8pp)

22,4%
101,4
28,3%

(0,3pp)
122,8%
50,7pp

Ajustado uma vez que não considera os efeitos não recorrentes no resultado, referente à ação de exclusão do ICMS da base
PIS/COFINS, no montante de R$103,7 milhões, nos seis meses findo em 30 de junho de 2019 e R$27,7 milhões em 2018, referente ao
ajuste de margens de transações entre Conipa e Tellerina, e, para os seis meses findo em 30 de junho de 2019, elimina o impacto da
adoção do IFRS16/CPC06, que entrou em vigor em 1 de janeiro de 2019, incorporando R$19,8 milhões referente aos aluguéis, que
deixou de ser reconhecido como despesa no resultado.
Considera o resultado anualizado com base nos últimos 12 (doze) meses e a posição de balanço patrimonial em 30 de junho de 2019.
O Same Store Sales considera a receita bruta, líquida de devoluções de lojas com 12 meses de operação, nos dois períodos
comparados, além de incluir as receitas de e-commerce, vendas corporativas (B2B) e Televendas.
EBITDA Ajustado para o período de seis meses encerrado em 30 de junho de 2019 exclui o efeito positivo de adoção do IFRS 16 / CPC
06 no montante de R$19,8 milhões.

Endividamento
A tabela a seguir ilustra a evolução do nosso endividamento ao longo dos exercícios sociais
encerrados em 31 de dezembro de 2016, 2017 e 2018 e nos períodos de seis meses findos em 30
de junho de 2018 e 2019:

Endividamento
Empréstimos e Financiamentos ......
Curto Prazo ..................................
Longo Prazo.................................
Caixa e equivalente de caixa +
Títulos e valores mobiliários ........
Dívida Líquida/EBITDA Ajustado ....
Dívida Líquida .................................
Patrimônio Líquido ..........................
(1)

(2)

Período de
seis meses
findo em 30
Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de
de junho de
2019
2018
2017
AH(%)
2016
AH(%)
(em milhões de R$, exceto quando indicado de maneira diversa)

287,7
150,4
137,3

215,4
115,9
99,5

294,1
97,8
196,3

(26,8%)
18,5%
(49,3%)

413,4
333,2
80,2

(28,9%)
(70,6%)
144,8%

67,3
1,0x(1)
220,4
564,9

85,4
0,5x(1)
130,1
451,0

125,3
0,8x
168,8
325,1

(31,8%)
(37,5%)
(22,9%)
38,7%

55,3
1,7x
358,1
253,2

126,6%
(52,9%)
(52,9%)
28,4%

Ajustado uma vez que não considera os efeitos não recorrentes no resultado, referente à ação de exclusão do ICMS da base
PIS/COFINS, no montante de R$103,7 milhões nos seis meses findo em 30 de junho de 2019 e R$27,7 milhões em 2018, referente aos
ajuste de margens de transações entre Conipa e Tellerina, e, para os seis meses findo em 30 de junho de 2019, elimina o impacto da
adoção do IFRS16/CPC06, que entrou em vigor em 1 de janeiro de 2019, incorporando R$19,8 milhões referente aos aluguéis, que
deixou de ser reconhecido como despesa no resultado.
Considera o resultado anualizado e ajustado com base nos últimos 12 (doze) meses e a posição de balanço patrimonial em 30 de junho
de 2019.
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Pontos fortes
Acreditamos que os nossos principais pontos fortes incluem:
Posição de liderança no setor de joalheria no Brasil.
Ao longo dos últimos dez anos, crescemos de maneira orgânica e consistente em termos de
receita bruta, inclusive ao longo dos anos de cenário desfavorável ao Brasil, entre 2015 e 2017.
Por essa razão, entendemos que diante de um cenário promissor nos próximos anos, para o
mercado de varejo brasileiro e ainda, em razão do potencial aumento no índice de confiança dos
consumidores, entendemos ter a possibilidade de crescer em ritmo ainda mais acelerado. Para
maiores informações acerca do cenário do nosso setor e de varejo, vide item 7.3(c) do nosso
Formulário de Referência, anexo a este Prospecto.
Acreditamos que nossa posição de liderança e destaque no mercado perante nossos concorrentes
se deve à combinação dos seguintes fatores: (i) autenticidade; (ii) qualidade; e (iii) acessibilidade.
Esse posicionamento de mercado, aliado à nossa capilaridade, estratégia de marketing,
inteligência de dados, multicanalidade e amplo reconhecimento de nosso portfólio de marcas,
favorece a execução do nosso modelo de negócios verticalizado e nos coloca em uma posição
privilegiada para melhor aproveitar as oportunidades proporcionadas pelo mercado.
Vasto portfólio de produtos com marcas amplamente reconhecidas no setor varejista
brasileiro de joias.
Ao longo de nossa história, investimos em uma estratégia de marketing e comunicação robusta e
integrada que permeia toda a experiência de compra do cliente. Realizamos investimentos
relevantes em mídias digitais e por meio da vinculação das nossas marcas a artistas em destaque
no momento, que nos proporcionaram resultados importantes para a divulgação de nossas marcas
e produtos, como por exemplo, o fluxo de mais de 2,4 milhões de visitantes por mês em nosso site.
Exploramos as nossas marcas também por meio de mídias impressas, catálogos, eventos e visual
merchandising. Gisele Bündchen é a garota propaganda da nossa marca Vivara desde 2007,
Marina Ruy Barbosa é a garota propaganda da nossa marca Life by Vivara desde 2017 e Cauã
Reymond é o garoto propaganda da nossa marca Vivara Watches desde 2018. Nosso
posicionamento conferiu ao nosso portfólio de marcas uma posição de liderança e amplo
reconhecimento dos clientes dos mais diversos níveis sociais. Em 2018, Vivara foi considerada a
marca favorita de joias entre as mulheres, conforme pesquisa realizada pela revista Claudia4. Em
2019, também foi eleita como a primeira colocada na categoria “joias” entre as marcas preferidas
dos clientes, de acordo com o “Prêmio Estadão | As mais envolventes” e Hors Concours como
primeira colocada, por mais de três vezes consecutivas, no “Prêmio Lojista ALSHOP” de
excelência e qualidade no varejo de shopping.
Acreditamos que a nossa habilidade de customizar nossas lojas físicas, bem como a variedade de
produtos oferecidos por meio de nossas marcas, se complementa ao atingir seus específicos
públicos-alvo, consolidando a nossa estratégia de oferecer produtos que podem ser demandados
por clientes de diferentes classes e nas mais diversas ocasiões de suas vidas. Adaptamo-nos a
cada uma das classes sociais, sem prejuízo da consistência da experiência de compra do cliente,
por meio de diversos padrões de lojas físicas, tais como: variedade de produtos, projeto
arquitetônico, atendimento customizado, vitrines, disposição e produtos (visual merchandising),
material publicitário e embalagem.
Um forte exemplo da nossa capacidade de nos adaptar a diferentes públicos é nossa coleção
comemorativa “Vivara 55 anos”. Esta coleção personifica nosso DNA de ser uma marca que
consegue ser tradicional, exclusiva e de luxo e ao mesmo tempo oferece uma gama de produtos
aspiracionais, que seguem tendências e com preços mais acessíveis.

4

Prêmio “Claudia Top of Woman 2018”.
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Modelo de negócio verticalmente integrado e de alta escalabilidade.
Nosso modelo de negócio é verticalmente integrado desde a criação e design das peças até a sua
distribuição, garantindo controle e qualidade sobre todo o processo produtivo e redução do ciclo de
Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) dos produtos. Nossas lojas físicas estão atualmente
distribuídas de forma estratégica nas maiores cidades do país, em sua maioria nas cidades de São
Paulo e Rio de Janeiro. Temos cadastro de todos os nossos clientes em nossa base de dados, o
que nos possibilita obter maior visibilidade dos padrões de consumo, adquirindo um importante
know-how.
Temos mais de 18 anos de experiência no design e produção de joias, e conseguimos, de maneira
ágil e única, estar atentos a tendências e preferências dos nossos clientes por meio da inteligência
da nossa base de dados, expertise comercial e marketing assertivo. Conseguimos operar um
modelo eficiente por meio de processos padronizados de produção e ganhos de escala
decorrentes do nosso volume, inclusive na compra de matéria prima. A escalabilidade do nosso
modelo de negócios nos permite crescer de maneira orgânica a um custo marginal. Nossa
moderna fábrica é localizada na zona franca de Manaus e devidamente certificada pelo padrão ISO
9001, garantindo que a produção atenda aos mais altos padrões de qualidade exigidos por nossas
marcas.

Controles Efetivos e Solidez financeira.
Implementamos processos rígidos de controles internos ao longo da cadeia produtiva para
assegurar a procedência de nossas matérias primas, a lisura, a qualidade dos produtos e o nível
de excelência no atendimento final ao consumidor. A centralização das decisões e do
relacionamento com fornecedores, o grande investimento em controles na cadeia produtiva e o
treinamento de funcionários, nos diferenciam em um setor de produtos com alto valor agregado
que é permeado pela informalidade.
Nosso modelo de negócio apresenta indicadores financeiros comparáveis ou mais fortes que os
dos varejistas nacionais de melhor performance financeira no mercado5, graças ao nosso portfólio
altamente versátil e modelo de negócios integrado com a inteligência de uma base de dados de
clientes robusta. Apresentamos altos retornos (margem EBITDA acima de 22% e ROIC acima de
28% em cada um dos últimos três anos) e forte geração de caixa operacional (R$637,1 milhões
entre 2016 e 2018), o que nos tem permitido investir na expansão de nossos negócios.
Acreditamos que nosso baixo endividamento (em 30 de junho de 2019 tínhamos uma Dívida
Líquida de R$220,4 milhões representando 1,0x EBITDA Ajustado) nos possibilitam atravessar
períodos adversos da economia e ter flexibilidade para aproveitar oportunidades estratégicas de
expansão e investimento.

5

Com base nas demonstrações financeiras combinadas dos números de Arezzo, Magazine Luiza, Renner e Raia Drogasil, conforme
reportado em seus respectivos releases de resultados.
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Nossa Estratégia
Pretendemos adotar as seguintes estratégias para alavancar nosso crescimento e agregar valor
aos nossos acionistas:
Inaugurar novas lojas físicas, reformar lojas físicas atuais e aumentar ainda mais a nossa
capilaridade no território nacional.
Parte importante do sucesso do nosso negócio depende da localização de nossas lojas físicas em
shopping centers de destaque e com alto tráfego de pessoas. Em 30 de junho de 2019,
contávamos com 234 pontos de venda, em 23 Estados e no Distrito Federal, majoritariamente
localizadas em shopping centers, que representavam aproximadamente 90% de nossa receita
líquida, conforme mapa abaixo. Em linha com nosso histórico de crescimento, expressivo nas
aberturas de pontos de venda nos últimos anos, em que passamos de 105 a 231 pontos de venda
no período entre 31 de dezembro de 2010 a 31 de dezembro de 2018 e que nos conferiu
experiência quanto às particularidades de cada região, público-alvo e perfil de renda, pretendemos
aumentar ainda mais a nossa capilaridade no território nacional por meio da abertura de novas
lojas físicas, especialmente em shopping centers localizados em cidades com potencial de
demanda de acordo com nosso público-alvo, adotando estratégias de marketing e mix de produtos
adequados. Avaliamos cuidadosamente o crescimento de shopping centers nas grandes cidades,
bem como as localidades com potencial para instalação de nossos pontos de venda, com base em
estudos de mercado e dados sobre o padrão de consumo, tráfego de pessoas e perfil econômico,
de forma a definir a atratividade do local.

Adicionalmente, pretendemos manter um cronograma de reformas de nossos pontos de venda
para mantê-las customizadas e atualizadas, em conformidade com nossos padrões arquitetônicos
e de design que estão em constante processo de evolução.
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Contamos com uma equipe de profissionais dedicados para dar suporte exclusivamente à abertura
de lojas físicas da Companhia, conforme estrutura abaixo:

Aumentar nosso portfólio de produtos e lançar novas marcas.
Pretendemos manter a expansão e a atualização constante de todo o nosso portfólio de produtos
correspondentes às marcas que operamos, em especial, Vivara e Life by Vivara, de forma a criar
uma experiência de compra ainda mais customizada para nossos clientes, com maior variedade de
itens e refletindo novas tendências. Acreditamos haver diversas oportunidades para continuarmos
expandindo nosso portfólio de produtos, principalmente fragrâncias e acessórios, ou outros
segmentos que tenham sinergia com nossas atuais marcas, de modo a oferecer aos nossos
clientes novas opções vinculadas às nossas marcas e promover as vendas de um mix mais amplo
e complementar às nossas linhas atuais.
Adicionalmente, pretendemos continuar investindo no lançamento de novas marcas atreladas à
nossa marca Vivara que devem ser atribuídas a produtos complementares aos nossos, assim
como fizemos no lançamento de diversas marcas ao longo de nossa história, tais como a Life by
Vivara e, mais recentemente, a Vivara Fragrances, garantindo assim a captura do valor agregado
de nossa marca na venda e na distribuição de outros produtos e engajamento de novos clientes
potenciais.
Aprofundar a multicanalidade (omni-canal) de forma a tornar mais eficaz a integração entre
nosso canal digital e nossas lojas físicas.
Acreditamos que a multicanalidade (omni-canal), atuando de forma integrada, agrega valor à
experiência de compra de nossos clientes, bem como aumenta o alcance de nossos produtos e
nossa capilaridade no território nacional, proporcionando consequentemente a ampliação da nossa
base de clientes. Por meio do nosso canal digital já atingimos mais de 3.000 cidades no Brasil.
Entre 31 de dezembro de 2016 e 31 de dezembro de 2018, nossos canais de venda online tiveram
um crescimento de 20% em termos de receita bruta. Em 30 de junho de 2019, aproximadamente
6,3% de nossa receita bruta decorreu de vendas online, percentual equivalente aos dos demais
players globais do nosso setor de atuação.
Em vista do crescimento relevante dos canais de venda online, pretendemos aprofundar nossa
estratégia multicanal (omni-canal) de maneira a aumentar o alcance e a integração entre nossos
canais de venda online e nossas lojas físicas, aperfeiçoando nossos sistemas de produção e
alocação (Symphony) e previsão de demanda, e impulsionando o desenvolvimento de modelos de
venda que tragam conforto e comodidade aos nossos clientes, tal como a compra digital com
retirada ou devolução em loja física (pick-up in store).
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Adicionalmente, pretendemos alavancar o crescimento de nossos canais de venda online, apoiado
no amplo reconhecimento de nossas marcas, desenvolvendo iniciativas, investindo e contribuindo
com o aumento da interatividade entre os diversos canais, visando à captura de sinergias
operacionais e aumento das vendas. Aspiramos realizar estudos e investimentos em logística de
forma a reduzir nosso tempo de entrega para pontos distantes dos nossos centros de distribuição,
proporcionando maior conforto e agilidade para nossos clientes. Atualmente, nossos clientes
localizados na cidade São Paulo recebem nossos produtos em até quatro horas após o
faturamento do pedido, que ocorre quase que instantaneamente nas compras realizadas por meio
de nossos canais on-line.
Avaliar oportunidades de aquisições e parcerias estratégicas complementares em nosso
segmento de atuação.
Além das iniciativas visando nosso crescimento orgânico, avaliamos expandir nossa área de
atuação por meio de aquisições e parcerias estratégicas. O setor de joalheria no Brasil ainda é
muito fragmentado, com redes de pequeno e médio portes, e acreditamos existir oportunidade para
eventual consolidação futura. Desta forma, monitoramos, constantemente e de forma seletiva,
oportunidades no nosso setor de atuação e marcas complementares às nossas, que apresentem
sinergia com nosso modelo de negócio verticalizado, a fim de contribuir com o nosso crescimento,
capilaridade, rentabilidade, ganhos de escala, base de dados e valor aos nossos acionistas.
Além disso, atualmente temos uma parceria piloto com uma grande varejista, na qual
disponibilizamos fragrâncias em alguns dos seus pontos de venda. Essa iniciativa ainda não é
relevante em termos de receita, porém entendemos haver um grande potencial de
desenvolvimento do canal de vendas existente com o aumento do mix de produtos ofertado e
potenciais novas parcerias estratégicas complementares ao nosso segmento de atuação.
Estrutura societária
A estrutura societária da Companhia é a seguinte:

Atual acordo de acionista da Companhia foi entre os Acionistas Vendedores em 15 de agosto de
2019, e encontra-se arquivado na sede da Companhia.
Para informações detalhadas sobre o acordo de acionista das Companhia, veja o item “15.5
Acordo de acionistas arquivado na sede do emissor ou do qual o controlador seja parte”, do
Formulário de Referência da Companhia, anexo a este Prospecto.
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Eventos Recentes
Grupamento de Ações
Em 15 de agosto de 2019, a Companhia aprovou, em Assembleia Geral Extraordinária, o
grupamento das ações de sua emissão à razão de 3 ações ordinárias para 1 ação ordinária, cujas
frações foram canceladas. Dessa forma, o capital social da Companhia antes representado por
651.909.321 ações ordinárias passou a ser representado por 217.303.107 ações ordinárias, todas
escriturais, nominativas e sem valor nominal. Em consequência do grupamento das ações, o valor
patrimonial de cada ação passou de R$1,00 para R$3,00 por ação.
Para informações detalhadas sobre o grupamento das ações ordinárias da Companhia, veja a
seção “Diluição”, na página 93 deste Prospecto, e o item “17.3. Informações sobre
Desdobramentos, Grupamentos Bonificações de Ações” do Formulário de Referência da
Companhia, anexo a este Prospecto.
Transferência de Marcas e Desenhos Industriais
Em 29 de julho de 2019, foi celebrado Contrato de Cessão, por meio do qual a Makauf cedeu e
transferiu para a Companhia os direitos pertencentes e de sua propriedade em relação às marcas
registradas e aos pedidos de marcas, conforme listados no Anexo I do Contrato de Cessão, o qual
foi devidamente registrado perante o INPI. Em 27 de agosto de 2019, por meio do Despacho RPI
2538 emitido pelo INPI, a Companhia passou a ser titular de 73 marcas registradas da Makauf,
dentre elas, as marcas “Vivara”, “Life Vivara” e “Life by Vivara”, principais marcas relacionadas à
atividade da Companhia.
Adicionalmente, em 2 de setembro de 2019 foi celebrado o Contrato de Cessão de DI’s, por meio
do qual a Makuf autorizou expressamente a Tellerina, subsidiária da Companhia, a requerer o
registro da cessão e transferência dos desenhos industriais perante o INPI, uma vez que referidos
desenhos industriais são relevantes para as atividades da Companhia.
Por fim, em 3 de setembro de 2019, foi celebrado o Contrato de Licença de Uso, por meio do qual,
a Companhia, na qualidade de legitima titular das 73 marcas acima mencionadas, concedeu a
Tellerina e a Conipa uma licença gratuita, não exclusiva, revogável, pessoal e intransferível de uso
das marcas no Brasil e/ou no exterior, tão somente para os fins de fabricação, distribuição e
comercialização de produtos apostos com as marcas, observados os termos do Contrato de
Licença de Uso.
Para informações detalhadas sobre as marcas e pedidos de marcas da Companhia, veja o item
“9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.b - Ativos intangíveis”, do Formulário de
Referência da Companhia, anexo a este Prospecto.
Plano de Opções
Em 18 de setembro de 2019, em Assembleia Geral Extraordinária, a Companhia aprovou seu
Plano de Opções, a qual será administrado pelo Conselho de Administração da Companhia, que
poderá delegar tal função, em parte ou no todo, ao comitê criado ou indicado para assessorar o
Conselho de Administração na administração do Plano de Opções.
Para mais informações detalhadas sobre o Plano de Opções, veja a seção “Diluição”, na página 93
deste Prospecto, os itens “13.4 Plano de Remuneração Baseado em Ações do Conselho de
Administração e Diretoria Estatutária” a “13.8 Informações Necessárias para Compreensão dos
Dados Divulgados nos itens 13.5 a 13.7”, do nosso Formulário de Referência, anexo a este
Prospecto.
Descruzamento de Avais e Covenants
O Grupo Vivara outorgou garantias fidejussórias e reais no âmbito de contratos de empréstimos e
financiamentos celebrados pela Etna (empresa fora do grupo econômico). No contexto de tais
instrumentos, foram também estabelecidos alguns covenants financeiros que contemplavam tanto
as empresas do Grupo Vivara quanto a Etna.
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Entretanto, as empresas desfizeram estas garantias com as instituições financeiras no decorrer do
ano 2019, estando devidamente formalizadas na data deste Prospecto. Além dos avais, os
covenants financeiros também foram negociados para que contemplem somente a Companhia e
empresas do Grupo Vivara, quais sejam, Tellerina e Conipa.
Para mais informações detalhadas o descruzamento dos avais e covenants, veja o item 10.1(f)(vi)
do Formulário de Referência da Companhia, anexo a este Prospecto.
Principais fatores de risco relativos à Companhia
A Companhia pode vir a enfrentar dificuldades em inaugurar e/ou operar novas lojas ou
quiosques, e em reformar periodicamente lojas existentes, o que poderá afetar de maneira
adversa a Companhia.
O crescimento da Companhia depende de sua capacidade de abrir e operar com êxito novos
pontos de venda, o que inclui tanto lojas quanto quiosques, bem como de reformar periodicamente
os pontos de venda existentes. A Companhia está sujeita a riscos e incertezas quanto a eventos
futuros que possam reduzir ou mesmo impedir a abertura e/ou operação de novos pontos de venda
inicialmente planejados ou de readequar seus pontos de venda existentes, podendo gerar um
impacto negativo para a Companhia e no valor das suas ações ordinárias.
Não há como ter certeza de que a Companhia abrirá o número planejado de novas lojas na
velocidade que deseja, visto que historicamente não abriu lojas em ritmo tão acelerado, nem que
conseguirá reformar lojas existentes. A capacidade de inaugurar e operar novas lojas com êxito,
bem como reformar parte das lojas existentes, depende de determinados fatores internos e
externos, muitos dos quais estão além do controle da Companhia. Entre esses fatores internos e
externos inclui-se, por exemplo: (i) a capacidade de identificar locais apropriados para novas lojas,
o que envolve reunir e analisar dados demográficos e de mercado para determinar se há demanda
suficiente para nossos produtos nos locais escolhidos; (ii) a negociação de contratos de aluguel em
termos aceitáveis; (iii) a conclusão das obras sem atrasos, interrupções ou aumento de custos; (iv)
obtenção das licenças necessárias para seu funcionamento; e (v) inauguração de novas lojas
ocorrerem em mercados onde já possuímos lojas, poderemos sofrer uma redução nas vendas das
lojas pré-existentes em função de eventual deslocamento de vendas; dentre outros. Tais fatores
podem afetar adversamente a Companhia.
A Companhia pode não conseguir renovar os contratos de locação de suas lojas atuais ou
de celebrar os contratos de locação de novas lojas em termos aceitáveis, e pode estar
sujeita a multas contratuais em caso de rescisão de contratos de locação relativos às lojas
que a Companhia decidir fechar.
Em 30 de junho de 2019, 100% da receita líquida operacional da Companhia deriva de atividades
desempenhadas em imóveis alugados. A localização estratégica das lojas, localizadas nos imóveis
alugados, é fundamental para o desenvolvimento da estratégia de negócios da Companhia e, como
resultado, a Companhia poderá ser afetada adversamente, caso: (i) um número significativo de
seus contratos de locação seja rescindido, ou não seja renovado em termos aceitáveis ou
independentemente dos termos; ou (ii) os contratos de locação em futuras novas lojas não sejam
celebrados em termos satisfatórios; a Companhia pode enfrentar crescente concorrência por
espaços comerciais, e consequentemente, perder pontos de venda atualmente existentes. A perda
de qualquer um dos locais estratégicos da Companhia pode afetar negativamente seus resultados
operacionais e condição financeira.
A Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991, que trata da locação de imóveis urbanos, dispõe que o
locatário terá direito à renovação compulsória do contrato desde que, cumulativamente: (i) o
contrato tenha sido celebrado por escrito e com prazo determinado; (ii) o prazo do contrato seja de,
no mínimo, 5 (cinco) anos ininterruptos, sendo admitida a somatória de prazos contratuais; (iii) o
locatário esteja explorando sua atividade, no mesmo ramo, pelo prazo mínimo e ininterrupto de três
anos; e (iv) ajuíze ação renovatória no prazo decadencial de um ano a seis meses anterior à data
do término do prazo do contrato de locação em vigor.
A Companhia pode não ser capaz de renovar os contratos de locação de suas lojas se não
apresentar a ação renovatória no prazo ou se não satisfizer as condições acima elencadas. A
perda de qualquer um dos pontos de venda estratégicos da Companhia pode afetá-la
negativamente.
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Ainda, se o imóvel locado for alienado a terceiros durante a vigência do prazo contratual, o
adquirente não estará obrigado a respeitar os termos e condições da locação, salvo se
cumulativamente (i) a locação for por prazo determinado; (ii) constar no contrato cláusula de
vigência da locação em caso de alienação do imóvel; e (iii) o contrato estiver registrado no Cartório
de Registro de Imóveis competente. Caso estes requisitos não sejam preenchidos, o adquirente
poderá solicitar a desocupação do imóvel locado à sociedade no prazo de até 90 (noventa) dias,
contados do recebimento pela locatária de notificação nesse sentido.
Adicionalmente, na hipótese de o imóvel locado ser colocado à venda durante o prazo de vigência
da locação, a locatária terá direito de preferência para adquiri-lo em igualdade de condições com
terceiros, mediante notificação enviada pelo locador concedendo prazo de 30 (trinta) dias para
exercer o direito de preferência; caso a locatária não o exerça, o imóvel locado poderá ser alienado
ao terceiro. A locatária cujo direito de preferência não for respeitado poderá adquirir o imóvel
locado, mediante depósito judicial do preço de aquisição e de outras despesas de transferência
pertinentes, desde que requeira a adjudicação do imóvel no prazo de 6 (seis) meses após o
registro da respectiva escritura em nome do terceiro adquirente no Cartório de Registro de Imóveis
competente, desde que o Contrato de Locação tenha sido averbado na matrícula do imóvel locado,
pelo menos 30 (trinta) dias antes da alienação em questão. Caso o Contrato de Locação não esteja
averbado, a locatária poderá apenas reivindicar do locador uma indenização por perdas e danos.
Ademais, um aumento significativo no valor do aluguel dos imóveis que a Companhia alugar
também pode afetá-la negativamente. Além disso, se decidir fechar qualquer uma de suas lojas
físicas, localizadas em imóveis alugados, antes do fim do prazo contratual da locação, poderá ser
obrigada a pagar uma multa contratual ao proprietário, como consequência da rescisão antecipada
do contrato de locação. Os valores envolvidos em tais multas e sua eventual quantidade poderia,
no total, afetar adversamente a Companhia.
Por fim, não há garantia de que a Companhia conseguirá alugar os imóveis nos quais está
interessada. Devido ao fato de a localização dos seus imóveis representar um fator importante em
sua estratégia de vendas, se não conseguir celebrar novos contratos de locação com condições
satisfatórias, a Companhia pode ter seus negócios afetados substancialmente e negativamente.
A Companhia pode não identificar ou não responder de forma rápida e bem-sucedida às
mudanças nas tendências da moda e nas preferências dos clientes.
A Companhia compete com outras lojas de varejo em relação a estilo, qualidade, preço,
experiência de compra, promoções, localização e decoração das lojas, dentre outros. As vendas da
Companhia e seu resultado operacional dependem de sua habilidade em gerenciar estoques e
prever, identificar e responder com rapidez às mudanças nas tendências da moda e nas
preferências do consumidor, as quais são voláteis e tendem a mudar rapidamente.
O sucesso das vendas depende da habilidade de antecipar e responder rapidamente às mudanças
e tendências da moda, bem como às preferências dos clientes da Companhia. O segmento em que
a Companhia atua acompanha constantemente as tendências nacionais e mundiais de moda e as
preferências dos consumidores. É esperado que nossos novos produtos atendam sempre a
demanda e o interesse dos clientes.
Qualquer falha em antecipar, identificar, desenvolver novos produtos e responder às mudanças de
tendência na moda pode afetar adversamente a aceitação das mercadorias e a imagem das
marcas perante seu público-alvo, impactando adversamente a Companhia.
Além disso, a Companhia pode, eventualmente, desenvolver produtos que não sejam
comercialmente viáveis, em decorrência da falha em identificar corretamente as tendências
emergentes de estilo ou de preferências dos consumidores. Nesse caso, a Companhia pode não
ser capaz de obter as mesmas vendas e margens atualmente obtidas com as marcas e produtos
do portfólio atual e poderá ter um volume substancial de estoques não vendidos. Em resposta a
essas situações, a Companhia poderá realizar vendas promocionais para acabar com os estoques,
o que afetaria negativamente os seus resultados operacionais
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A Companhia pode enfrentar riscos relacionados à operação de seu processo de
distribuição.
Atualmente, a Companhia possui três centros de distribuição em funcionamento, localizados no
Estado de São Paulo. Todas as mercadorias que a Companhia vende são distribuídas por meio
desses centros de distribuição, sendo que um deles é destinado somente às embalagens utilizadas
pela Companhia. Se as operações regulares desses centros de distribuição forem interrompidas
por qualquer motivo, a Companhia poderá não conseguir realizar a logística de seus produtos e/ou
abastecer suas lojas da forma esperada, o que pode resultar em queda das vendas e um efeito
negativo material em sua situação financeira e resultado operacional.
Adicionalmente, a estratégia de crescimento da Companhia inclui a abertura de novas lojas, o que
pode demandar uma expansão na capacidade de seus centros de distribuição, uma reorganização
de seus atuais centros de distribuição ou o estabelecimento de novos centros de distribuição.
Caso a Companhia não consiga encontrar locais adequados para estabelecer novos centros de
distribuição, ou não consiga expandir as instalações atuais ou integrar novos centros de
distribuição ou serviços de operadores logísticos ao seu processo de controle de estoques de
maneira eficaz, a Companhia pode não conseguir entregar estoques às suas lojas em tempo hábil,
o que pode ter um efeito negativo em suas vendas e em sua estratégia de crescimento.
Adicionalmente, o gerenciamento de estoques em centros de distribuição múltiplos adicionais aos
que funcionam atualmente pode resultar em ineficiências em seu tempo de entrega, o que poderá
impactar adversamente as margens operacionais da Companhia.
Grande parte das lojas da Companhia estão localizadas em shopping centers frequentados
por seu público-alvo e a capacidade da Companhia de atrair clientes depende da capacidade
de tais shopping centers de continuar a atrair tráfego, da manutenção dessas lojas em tais
shopping centers, bem como da abertura de novas lojas em outros shopping centers
frequentados por seu público-alvo.
O sucesso da Companhia depende da localização de suas lojas em locais de destaque e com
elevado tráfego de pessoas, uma vez que aproximadamente 99% das lojas da Companhia, que
foram responsáveis, em 30 de junho de 2019, por aproximadamente 90% das vendas líquidas,
estão localizadas em shopping centers.
A Companhia acredita que parte considerável do seu volume de vendas e de sua produtividade por
metro quadrado é resultado do elevado tráfego de pessoas nos shopping centers em que se situam
suas lojas. A redução no tráfego de consumidores (inclusive em virtude de alterações nos hábitos
de consumo de seu público-alvo), ou sua incapacidade de manter as lojas em tais shopping
centers podem reduzir significativamente suas vendas, o que impactaria adversamente a
Companhia.
Além disso, em alguns contratos celebrados com shopping centers há vedação de abertura de
novas lojas em determinado raio de distância do local do shopping center, razão pela qual a
Companhia pode estar impedida de operar novas lojas em determinadas localidades.
Adicionalmente, a manutenção das lojas da Companhia nos shoppings atuais depende, entre
outros fatores, de sua capacidade de renovar os contratos de locação em termos e condições
satisfatórios. A incapacidade da Companhia de manter as lojas em tais shopping centers podem
reduzir significativamente suas vendas, o que impactaria adversamente a Companhia.
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IDENTIFICAÇÃO DOS ADMINISTRADORES, COORDENADORES DA OFERTA,
CONSULTORES E DOS AUDITORES INDEPENDENTES
Para fins do disposto no Item 2 do Anexo III da Instrução CVM 400, esclarecimentos sobre a
Companhia e a Oferta, bem como este Prospecto, poderão ser obtidos nos seguintes endereços:
Companhia e Acionistas Vendedores Pessoas Físicas
Vivara Participações S.A.
Rua Arquiteto Olavo Redig de Campos, 105, 15º andar,
Torre A, conjunto comercial 152, Brooklin Paulista
CEP 04711-904, São Paulo, SP
At.: Sr. Otávio Chacon do Amaral Lyra
Tel.: +55 (11) 3896-0555
Coordenadores da Oferta
Coordenador Líder
Banco Itaú BBA S.A.
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3500, 1º, 2º, 3º
(parte), 4º e 5º andares
CEP 04538-132, São Paulo, SP
At.: Sra. Renata Dominguez
Tel.: +55 (11) 3708-8000
Fax: +55 (11) 3708-8107
www.itau.com.br/itaubba-pt/

Bank of America Merrill Lynch Banco
Múltiplo S.A.
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3400, 12º andar
CEP 04538-132, São Paulo, SP
At.: Sr. Bruno Saraiva
Tel.: +55 (11) 2188-4000
http://www.merrilllynch-brasil.com.br/

XP Investimentos Corretora de Câmbio,
Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Av. Chedid Jafet, 75, Torre Sul
30º andar
CEP 04551-065, São Paulo, SP
At.: Sr. Fábio Fukuda
Tel.: + 55 (11) 3526-1300
Fax: +55 (11) 3526-1350
www.xpi.com.br

Banco J.P. Morgan S.A.
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3729, 6º (parte), 10º
(parte), 11º, 12º (parte), 13º (parte), 14º e 15º
andares
CEP 04538-905
At.: Sr. Marcelo Porto
Tel.: 55 (11) 4950-3700
Fax: 55 (11) 4950-6655
www.jpmorgan.com

Consultores Legais
Locais da Companhia
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e
Quiroga Advogados
Alameda Joaquim Eugênio de Lima, 447
CEP 01403-001, São Paulo, SP
At.: Sra. Vanessa Fiusa
Tel.: +55 (11) 3147-2834
www.mattosfilho.com.br

Consultores Legais
Externos da Companhia
Simpson Thacher & Barlett LLP
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1455, 12º andar
CEP 04543-011, São Paulo, SP
At.: S. Todd Crider e Grenfel S. Calheiros
Tel.: +55 (11) 3546-1011
www.stblaw.com/
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Consultores Legais Locais dos
Coordenadores da Oferta
Pinheiro Neto Advogados
Rua Hungria, 1100
CEP 01455-906, São Paulo, SP
At.: Sr. Guilherme Monteiro
Tel.: +55 (11) 3247-8400
www.pinheironeto.com.br

Consultores Legais Externos dos
Coordenadores da Oferta
Milbank LLP
Rua Colômbia, 325
CEP 01438-000, São Paulo, SP
At.: Sra. Fabiana Sakai
Tel.: +55 (11) 3927-7781
www.milbank.com

Auditores Independentes da Companhia
Deloitte Touche Tohmatsu Auditores
Independentes
Av. Chucri Zaidan, 1240, 4º ao 12º andar
CEP 04709-111, São Paulo, SP
At.: Marcelo de Figueiredo Seixas
Tel.: +55 (11) 5186-1000
www.deloitte.com
Declaração de Veracidade das Informações
A Companhia, os Acionistas Vendedores e o Coordenador Líder prestaram declarações de
veracidade das informações, nos termos do artigo 56 da Instrução CVM 400, as quais se
encontram anexas a este Prospecto a partir da página 161.
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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 23 e 83, respectivamente, deste Prospecto e na seção “4. Fatores de Risco” do nosso
Formulário de Referência, e nas demonstrações financeiras e respectivas notas explicativas,
anexas a este Prospecto, para melhor compreensão das atividades da Companhia e da Oferta,
antes de tomar a decisão de investir nas Ações.
Ações

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

Ações Adicionais

Montante de até 14.170.996 ações ordinárias de emissão da
Companhia detidas e a serem alienadas pelos Acionistas
Vendedores, na proporção indicada na página 45 deste Prospecto
Preliminar, que poderá ser acrescido à Oferta nos termos do artigo
14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400, nas mesmas condições e
pelo mesmo preço das Ações da Oferta Base.

Ações da Oferta Primária

18.894.662 novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem
valor nominal a serem emitidas pela Companhia, livres e
desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, objeto da
Oferta.

Ações da Oferta Base
Secundária

51.960.321 ações ordinárias de emissão da Companhia de
titularidade dos Acionistas Vendedores, livres e desembaraçadas
de quaisquer ônus ou gravames, objeto da Oferta.

Ações da Oferta Base

As Ações da Oferta Primária e as Ações da Oferta Base
Secundária, consideradas em conjunto.

Ações da Oferta do
Segmento Private

No contexto da Oferta Não Institucional, o montante de, no
máximo, 10% das Ações, a exclusivo critério e discricionariedade
da Companhia, dos Acionistas Vendedores e dos Coordenadores,
que serão destinadas à colocação pública no âmbito da Oferta do
Segmento Private para Investidores da Oferta do Segmento
Private que realizarem Pedido de Reserva, de acordo com as
condições previstas na página 58 deste Prospecto.

Ações da Oferta de Varejo
Lock-up

No contexto da Oferta Não Institucional, o montante de até 10% do
total das Ações será destinado à colocação pública no âmbito da
Oferta de Varejo para Investidores da Oferta de Varejo que
realizarem seus investimentos de forma direta e que concordarem,
em seus respectivos Pedidos de Reserva, com o Lock-up Oferta de
Varejo, sendo certo que caso haja demanda (i) de até 5% do total
das Ações, tais pedidos serão atendidos; e (ii) superior a 5% do total
das Ações, a alocação será definida a exclusivo critério e
discricionariedade da Companhia, dos Acionistas Vendedores e dos
Coordenadores da Oferta, observado que o montante mínimo das
Ações da Oferta de Varejo Sem Alocação Prioritária tenha sido
atendido nos termos do item (ii) da definição de “Ações da Oferta de
Varejo Sem Alocação Prioritária” abaixo tenha sido atendido, de
acordo com as condições previstas na página 54 deste Prospecto.
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Ações da Oferta de Varejo
Sem Alocação Prioritária

No contexto da Oferta Não Institucional, será destinado à
colocação pública no âmbito da Oferta de Varejo para os
Investidores da Oferta de Varejo Sem Alocação Prioritária, sendo
certo que caso haja demanda (i) de até 5% do total das Ações, tais
pedidos serão atendidos; e (ii) superior a 5% do total das Ações, a
alocação será definida a exclusivo critério e discricionariedade da
Companhia, dos Acionistas Vendedores e dos Coordenadores da
Oferta, de acordo com as condições previstas na página 54 deste
Prospecto.

Ações da Oferta de Varejo

Ações da Oferta de Varejo Lock-up e Ações da Oferta de Varejo
Sem Alocação Prioritária, considerados em conjunto.

Ações da Oferta Não
Institucional

No contexto da Oferta Não Institucional, o montante de, no
mínimo, 10%, e, a critério da Companhia, dos Acionistas
Vendedores e dos Coordenadores da Oferta, o montante de, no
máximo, 20% do total das Ações destinado prioritariamente à
colocação pública no âmbito da Oferta Não Institucional para
Investidores da Oferta Não Institucional que realizarem Pedido de
Reserva, de acordo com as condições previstas na página 50
deste Prospecto.

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

Antes da realização da Oferta, não havia ações ordinárias de emissão
da Companhia em circulação no mercado. Após a realização da
Oferta, considerando ou não a colocação das Ações Adicionais e as
Ações Suplementares, a totalidade das ações ordinárias de emissão
da Companhia estará em circulação no mercado menos as de
propriedade do acionista controlador, de diretores, de conselheiros de
administração e as em tesouraria. Para mais informações, veja seção
“Informações sobre a Oferta – Composição do Capital Social” na
página 41 deste Prospecto.

Ações Suplementares

Montante de até 10.628.247 ações ordinárias de emissão da
Companhia detidas e a serem alienadas pelos Acionistas
Vendedores, na proporção indicada na página 45 deste Prospecto
Preliminar, nas mesmas condições e pelo mesmo preço das Ações
da Oferta Base, conforme opção a ser outorgada pelos Acionistas
Vendedores ao Agente Estabilizador, nos termos do Contrato de
Colocação, as quais serão destinadas, exclusivamente, para
atender um eventual excesso de demanda que venha a ser
constatado no decorrer da Oferta. Conforme disposto no Contrato
de Colocação, as Ações Suplementares não serão objeto de
garantia firme de liquidação por parte dos Coordenadores da
Oferta. O Agente Estabilizador terá o direito por um período de até
trinta dias contados da data de início da negociação das ações
ordinárias de emissão da Companhia na B3, inclusive, de exercer
a Opção de Ações Suplementares, no todo ou em parte, em uma
ou mais vezes, após notificação, por escrito, aos demais
Coordenadores da Oferta, desde que a decisão de sobrealocação
das ações ordinárias de emissão da Companhia seja tomada em
comum acordo entre o Agente Estabilizador e os demais
Coordenadores da Oferta quando da fixação do Preço por Ação.
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Agente Estabilizador ou
BofA Merrill Lynch

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

Agentes de Colocação
Internacional

O Itau BBA USA Securities, Inc., o BofA Securities, Inc.,
XP Securities LLC e o J.P. Morgan, considerados em conjunto.

Alocação Lock-up Oferta de
Varejo

No âmbito da Oferta de Varejo, o montante de até 10% do total
das Ações, a exclusivo critério e discricionariedade da Companhia,
dos Acionistas Vendedores e dos Coordenadores da Oferta (sendo
que caso haja demanda superior a 5% do total das Ações, referido
montante deverá ser de no mínimo, 5% e, no máximo, 10% do
total das Ações), que será destinado à alocação prioritária dos
Investidores da Oferta de Varejo que realizarem seus
investimentos de forma direta e que concordarem, em seus
respectivos Pedidos de Reserva com o Lock-up Oferta de Varejo.

Anúncio de Encerramento

Anúncio de encerramento da Oferta, a ser divulgado
imediatamente após a distribuição das Ações, limitado a seis
meses, contados a partir da data de divulgação do Anúncio de
Início, na forma do artigo 29 e anexo V da Instrução CVM 400,
disponibilizado
nos
endereços
indicados
na
seção
“Disponibilização de Avisos e Anúncios da Oferta” na página 67
deste Prospecto, informando o resultado final da Oferta.

Anúncio de Início

Anúncio de Início da Oferta, a ser divulgado na forma do artigo 52
e anexo IV da Instrução CVM 400, disponibilizado nos endereços
indicados na seção “Disponibilização de Avisos e Anúncios da
Oferta” na página 67 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 neste Prospecto Definitivo, que altere
substancialmente o risco assumido pelo investidor quando da sua
decisão de investimento, disponibilizados nos endereços indicados
na seção “Disponibilização de Avisos e Anúncios da Oferta” na
página 67 deste Prospecto.

Aprovações Societárias

A realização da Oferta Primária, mediante aumento de capital da
Companhia, com a exclusão do direito de preferência dos atuais
acionistas da Companhia, nos termos do artigo 172, inciso I, da Lei
das Sociedades por Ações, bem como seus termos e condições,
foram aprovados na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia
realizada em 15 de agosto de 2019, cuja ata foi devidamente
registrada na JUCESP em 6 de setembro de 2019, sob o
nº 473.545/19-6, e foi publicada no DOESP e no jornal “Diário
Comércio Indústria & Serviços”, em 18 de setembro de 2019.
O Preço por Ação será aprovado em Reunião do Conselho de
Administração da Companhia a ser realizada entre a conclusão do
Procedimento de Bookbuilding e a concessão dos registros da
Oferta pela CVM, cuja ata será devidamente registrada na JUCESP
e publicada no jornal “Valor Econômico” na data de disponibilização
do Anúncio de Início e no DOESP no dia útil subsequente.
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Não será necessária qualquer aprovação societária em relação aos
Acionistas Vendedores Pessoas Físicas para a participação na
Oferta Secundária e na fixação do Preço por Ação.
Atividade de Estabilização

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

Aviso ao Mercado

Aviso divulgado em 19 de setembro de 2019, a ser novamente
divulgado em 26 de setembro de 2019, 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 67 deste Prospecto.

Capital Social

Na data deste Prospecto, o capital social da Companhia é de
R$651.909.321,00,
totalmente
subscrito
e
integralizado,
representado por 217.303.107 ações ordinárias, nominativas,
escriturais e sem valor nominal.

Contrato de Colocação

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

Contrato de Colocação
Internacional

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

Contrato de Empréstimo

Contrato de Empréstimo Diferenciado de Ações Ordinárias de
Emissão da Vivara Participações S.A., a ser celebrado entre os
Acionistas Vendedores, na qualidade de doadores, o Agente
Estabilizador, na qualidade de tomador, a Corretora e a B3.
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Contrato de Estabilização

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

Contrato de Participação no
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.

Contrato de Prestação de
Serviços

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

Coordenador Líder ou
Itaú BBA

Banco Itaú BBA S.A.

Coordenadores da Oferta

O Coordenador Líder, o Agente Estabilizador, a XP Investimentos
e o J.P. Morgan, considerados em conjunto.

Corretora

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

Cronograma Estimado da
Oferta

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

Data de Liquidação

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

Data de Liquidação das
Ações Suplementares

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

Destinação dos Recursos

Os recursos líquidos provenientes da Oferta Primária serão
destinados para (i) abertura de lojas físicas; (ii) expansão do parque
fabril; (iii) lançamento da nova marca; (iv) investimento em tecnologia
e inovação.
Os recursos líquidos provenientes da Oferta Secundária serão
revertidos integralmente aos Acionistas Vendedores.

Direitos, Vantagens e
Restrições das Ações

As Ações conferirão aos seus titulares os mesmos direitos,
vantagens e restrições conferidos às ações ordinárias de emissão
da Companhia, nos termos previstos no seu Estatuto Social e na Lei
das Sociedades por Ações, conforme descritos a partir da página 4
deste Prospecto e na seção 18 do Formulário de Referência.
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Distribuição Parcial

Não será admitida distribuição parcial no âmbito da Oferta. Assim,
caso não haja demanda para a subscrição/aquisição das Ações da
Oferta Base por parte dos Investidores da Oferta Não-Institucional
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 Investidos Não-Institucionais serão devolvidos sem qualquer
remuneração, juros ou correção monetária, sem reembolso de
custos e com dedução, caso incidentes, de quaisquer tributos
eventualmente aplicáveis sobre os valores pagos, inclusive, em
função do IOF/Câmbio e quaisquer outros tributos que venham a
ser criados, incluindo aqueles com alíquota atual equivalente a
zero que tenham sua alíquota majorada, no prazo máximo de três
dias úteis, contados da data 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
que não será admitida a distribuição parcial no âmbito da Oferta, é
possível que a Oferta venha a ser cancelada caso não haja
investidores suficientes interessados em adquirir a totalidade das
Ações objeto da Oferta”, na página 85 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 19 do OfícioCircular CVM/SRE, hipótese em que o Investidor Não Institucional
poderá desistir do seu Pedido 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 da Oferta Não Institucional, o que
poderá reduzir a capacidade da Companhia de alcançar dispersão
acionária na Oferta”, na página 86 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$21,17 e R$25,40, podendo, no entanto, ser
fixado acima ou abaixo dessa faixa indicativa.

Fatores de Risco

Para uma descrição de certos fatores de risco relacionados à
aquisição das Ações que devem ser considerados na tomada da
decisão de investimento, os investidores devem ler as seções
“Sumário da Companhia – Principais Fatores de Risco da
Companhia” e “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às
Ações”, a partir das páginas 23 e 83 deste Prospecto,
respectivamente, bem como os Fatores de Risco descritos no item
“4. Fatores de Risco” do Formulário de Referência para ciência dos
riscos que devem ser considerados antes de investir nas Ações.
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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 liquidar as Ações da Oferta Base e
as Ações Adicionais, se o caso, que tenham sido adquiridas,
porém não liquidadas, no Brasil, pelos seus respectivos
investidores na Data de Liquidação, na proporção e até o limite
individual de garantia firme de liquidação prestada por cada um
dos Coordenadores da Oferta, nos termos do Contrato de
Colocação. A garantia firme de liquidação é vinculante a partir do
momento em que for concedido o registro da Oferta pela CVM,
assinado o Contrato de Colocação e o Contrato de Colocação
Internacional, disponibilizado o Prospecto Definitivo e divulgado o
Anúncio de Início.
Caso as Ações objeto de garantia firme de liquidação efetivamente
adquiridas por investidores não sejam totalmente liquidadas por
estes até a Data de Liquidação, cada Coordenador da Oferta,
observado o disposto no Contrato de Colocação, adquirirá, na
Data de Liquidação, pelo Preço por Ação, na proporção e até o
limite individual da garantia firme de liquidação prestada por cada
um dos Coordenadores da Oferta, de forma individual e não
solidária, a totalidade do saldo resultante da diferença entre (i) o
número de Ações objeto da garantia firme de liquidação prestada
pelos Coordenadores da Oferta, nos termos do Contrato de
Colocação e (ii) o número de Ações objeto da garantia firme de
liquidação efetivamente integralizadas e adquiridas, no Brasil, por
investidores no mercado, multiplicada pelo Preço por Ação.
Para os fins do disposto no item 5 do Anexo VI da Instrução CVM
400, em caso de exercício da garantia firme de liquidação, caso os
Coordenadores da Oferta, por si ou por suas afiliadas, nos termos
do Contrato de Colocação, tenham interesse em vender tais Ações
antes da divulgação do Anúncio de Encerramento, o preço de
venda dessas Ações será o preço de mercado das ações
ordinárias de emissão da Companhia, limitado ao Preço por Ação,
sendo certo, entretanto, que as operações realizadas em
decorrência das atividades de estabilização previstas no item 10
abaixo não estarão sujeitas a tais limites.

Inadequação da Oferta

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

Investidores da Oferta do Segmento Private e Investidores da
Oferta de Varejo, considerados em conjunto.

Investidores da Oferta do
Segmento Private

Investidores pessoas físicas e jurídicas residentes, domiciliados ou
com sede no Brasil, e clubes de investimento registrados na B3,
em todos os casos, que sejam considerados investidores
qualificados nos termos da regulamentação da CVM, que
realizarem seus investimentos de forma direta e que concordarem,
em seus respectivos Pedidos de Reserva, com o Lock-up Oferta
do Segmento Private.

Investidores da Oferta de
Varejo

Investidores pessoas físicas e jurídicas residentes, domiciliados ou
com sede no Brasil e clubes de investimento registrados na B3,
que realizem pedidos de investimento durante o Período de
Reserva, que poderão ser Investidores da Oferta de Varejo Lockup e/ou Investidores da Oferta de Varejo Sem Alocação Prioritária,
conforme o caso.

Investidores da Oferta de
Varejo Lock-up

Investidores da Oferta de Varejo que realizarem seus investimentos
de forma direta e que concordarem, em seus respectivos Pedidos
de Reserva, com o Lock-up Oferta de Varejo.

Investidores da Oferta de
Varejo Sem Alocação
Prioritária

Investidores da Oferta de Varejo que realizarem seus
investimentos de forma direta sem Alocação Lock-up Oferta de
Varejo.

Lock-up Oferta do
Segmento Private

Os Investidores da Oferta do Segmento Private que adquirirem
Ações da Oferta do Segmento Private no âmbito da Oferta do
Segmento Private não poderão, pelo prazo de 120 dias contados
da data de divulgação do Anúncio de Início, oferecer, vender,
alugar (emprestar), contratar a venda, tais Ações. Em qualquer
hipótese, tais Ações ficarão bloqueadas na Central Depositária
gerida pela B3 até o encerramento do prazo de 120 dias de Lockup Oferta do Segmento Private. Para maiores informações, veja a
seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – Os
Investidores da Oferta do Segmento Private Lock-up, diante da
impossibilidade da transferir, emprestar, onerar, dar em garantia
ou permutar, de forma direta ou indireta, a totalidade das ações
ordinárias de emissão da Companhia de sua titularidade após a
liquidação da Oferta, poderão incorrer em perdas em
determinadas situações”, na página 89 deste Prospecto Preliminar.
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Lock-up Oferta de Varejo

Os Investidores da Oferta de Varejo Lock-up que adquirirem Ações
no âmbito da Alocação Lock-up Oferta de Varejo não poderão, pelo
prazo de 45 dias contados da data de divulgação do Anúncio de
Início, oferecer, vender, alugar (emprestar), contratar a venda, tais
Ações. Em qualquer hipótese, tais Ações ficarão bloqueadas na
Central Depositária gerida pela B3 até o encerramento do prazo de
45 dias de Lock-up Oferta de Varejo. Para maiores informações,
veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações –
Os Investidores da Oferta de Varejo Lock-up, diante da
impossibilidade da transferir, emprestar, onerar, dar em garantia ou
permutar, de forma direta ou indireta, a totalidade das ações
ordinárias de emissão da Companhia de sua titularidade após a
liquidação da Oferta, poderão incorrer em perdas em determinadas
situações”, na página 89 deste Prospecto Preliminar.

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 da Oferta Não Institucional.

Instituições Participantes
da Oferta

Coordenadores da Oferta e as Instituições Consorciadas, em conjunto.

Instrumentos de Lock-up

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

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, 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

Investidores pessoas físicas e jurídicas e clubes de investimento
registrados na B3 e investidores que sejam considerados
profissionais ou qualificados, nos termos da regulamentação da CVM,
em qualquer caso, que não sejam considerados Investidores da
Oferta Não Institucional, incluindo instituições autorizadas a funcionar
pelo Banco Central do Brasil, companhias seguradoras, sociedades
de capitalização, entidades abertas e fechadas de previdência
complementar, fundos de investimento, entidades administradoras de
recursos de terceiros registradas na CVM, condomínios destinados à
aplicação em carteiras de títulos e valores mobiliários registrados na
CVM e/ou na B3 e Investidores Estrangeiros.

Negociação na B3

As ações ordinárias de emissão da Companhia passarão a ser
negociadas no Novo Mercado a partir do dia útil seguinte à
divulgação do Anúncio de Início sob o código “VIVA3”.
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Oferta

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

Oferta do Segmento
Private

Oferta aos Investidores da Oferta do Segmento Private que
concordarem com o Lock-up Oferta do Segmento Private, de
acordo com as condições previstas na página 58 deste Prospecto.

Oferta de Varejo

Oferta aos Investidores da Oferta de Varejo, na qual serão alocados
os Investidores da Oferta de Varejo Lock-up e os Investidores da
Oferta de Varejo Sem Alocação Prioritária, de acordo com as
condições previstas na página 89 deste Prospecto.

Oferta Institucional

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

Oferta Não Institucional

Oferta aos Investidores da Oferta Não Institucional, realizada pelas
Instituições Consorciadas, a qual compreende: (a) a Oferta de
Varejo; e (b) a Oferta do Segmento Private.

Oferta Primária

A distribuição pública primária de 17.050.298 Ações, 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, 46.888.321
Ações de 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.

Offering Memorandum

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 pela Companhia e
pelos Acionistas Vendedores ao Agente Estabilizador, nos termos
do artigo 24 da Instrução CVM 400, para colocação das Ações
Suplementares, nas mesmas condições e preço das Ações da
Oferta Base, exclusivamente para atender a um eventual excesso
de demanda que venha a ser constatado no decorrer da Oferta.

Pedido de Reserva

Pedido de reserva de Ações pelos Investidores da Oferta Não
Institucional, no âmbito da Oferta Não Institucional, a ser realizado
mediante preenchimento de formulário específico com uma única
Instituição Consorciada.

Período de Colocação

Prazo de até dois dias úteis, contados a partir da data de
disponibilização do Anúncio de Início, que se iniciará em 9 de
outubro de 2019 e se encerrará em 11 de outubro de 2019, para
efetuar a colocação das Ações.
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Período de Reserva

Período compreendido entre 26 de setembro de 2019, inclusive, e
7 de outubro de 2019, inclusive, para formulação de Pedido de
Reserva pelos Investidores da Oferta Não Institucional.

Período de Reserva para
Pessoas Vinculadas

26 de setembro de 2019, data esta que antecedeu em pelo menos
sete dias úteis a conclusão do Procedimento de Bookbuilding,
destinado à formulação de Pedido de Reserva pelos Investidores da
Oferta Não Institucional que sejam considerados Pessoas
Vinculadas.

Pessoas Vinculadas

Investidores que sejam, nos termos do artigo 55 da Instrução
CVM 400 e do artigo 1º, inciso VI, da Instrução da CVM 505:
(i) controladores e/ou administradores da Companhia e/ou dos
Acionistas Vendedores e/ou outras pessoas vinculadas à 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 dos Agentes
de Colocação Internacional desde que diretamente envolvidos na
Oferta; (v) demais profissionais que mantenham, com as
Instituições Participantes da Oferta e/ou com os Agentes de
Colocação Internacional, contrato de prestação de serviços
diretamente relacionados à atividade de intermediação ou de
suporte operacional atinentes à Oferta; (vi) sociedades
controladas, direta ou indiretamente, pelas Instituições
Participantes da Oferta e/ou pelos Agentes de Colocação
Internacional ou por pessoas a eles vinculadas, desde que
diretamente envolvidos na Oferta; (vi) cônjuges ou companheiros,
e filhos menores das pessoas mencionadas nos itens (ii) a
(v) acima; e (vii) clubes e fundos de investimento cuja maioria das
cotas pertença a Pessoas Vinculadas, salvo se geridos
discricionariamente por terceiros não vinculados.
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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 de subscrição ou aquisição,
conforme o caso, 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 junta 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/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 da Oferta Não Institucional 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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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. Nos termos do artigo 55 da Instrução
CVM 400, caso seja verificado excesso de demanda superior a 1/3
das Ações da Oferta Base, não será permitida a colocação, pelos
Coordenadores da Oferta, de Ações junto a Investidores
Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas, sendo as
respectivas
intenções
de
investimento
automaticamente
canceladas. Os Pedidos de Reserva feitos por Investidores da
Oferta Não Institucional no Período de Reserva para Pessoas
Vinculadas não serão cancelados. A participação de Investidores
Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no Procedimento de
Bookbuilding poderá impactar adversamente a formação do Preço
por Ação e o investimento nas Ações por Investidores
Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas poderá resultar em
redução da liquidez das ações de emissão da Companhia no
mercado Secundário. Para mais informações, veja seção “Fatores
de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – A participação de
Investidores Institucionais que sejam consideradas 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”, na
página 85 deste Prospecto Preliminar. Os investimentos realizados
pelas pessoas mencionadas no artigo 48 da Instrução CVM 400
para proteção (hedge) em operações com derivativos contratadas
com terceiros, tendo as ações ordinárias de emissão da
Companhia como referência são permitidas na forma do artigo 48
da Instrução CVM 400 e não serão considerados investimentos
realizados por Pessoas Vinculadas no âmbito da Oferta para os
fins do artigo 55 da Instrução CVM 400, desde que tais terceiros
não sejam Pessoas Vinculadas.

Prospecto Definitivo

O Prospecto Definitivo de Distribuição Pública Primária e Secundária
de Ações Ordinárias de Emissão da Vivara Participações S.A.,
incluindo o Formulário de Referência a ele anexo.

Prospecto ou Prospecto
Preliminar

Este Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição Primária
e Secundária de Ações de Emissão da Vivara Participações S.A.,
incluindo o Formulário de Referência, elaborado nos termos da
Instrução CVM 400 e do Código ANBIMA, e quaisquer
complementos, suplementos ou erratas ao mesmo.

Prospectos

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

Público Alvo da Oferta

Os Investidores da Oferta Não Institucional e os Investidores
Institucionais.
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Rateio Oferta do Segmento
Private

Caso o total de Ações da Oferta do Segmento Private objeto dos
Pedidos de Reserva realizados por Investidores da Oferta do
Segmento Private (a) seja igual ou inferior ao montante de Ações
da Oferta do Segmento Private, não haverá Rateio Lock-up
Segmento Private, sendo integralmente atendidos todos os
Pedidos de Reserva realizados por Investidores da Oferta do
Segmento Private, de modo que as Ações remanescentes, se
houver, serão destinadas aos Investidores da Oferta de Varejo
Lock-up; ou (b) exceda o total de Ações da Oferta do Segmento
Private, será realizado rateio proporcional ao valor dos respectivos
Pedidos de Reserva, desconsiderando-se, entretanto, as frações
de Ações.

Rateio Oferta de Varejo
Lock-up

Caso o total de Ações da Oferta de Varejo Lock-up objeto dos
Pedidos de Reserva realizados por Investidores da Oferta de
Varejo Lock-up (a) seja igual ou inferior ao montante de Ações da
Oferta de Varejo Lock-up, não haverá Rateio Oferta de Varejo
Lock-up, sendo integralmente atendidos todos os Pedidos de
Reserva realizados por Investidores da Oferta de Varejo Lock-up,
de modo que as Ações da Oferta de Varejo remanescentes, se
houver, serão destinadas aos Investidores da Oferta de Varejo
Sem Alocação Prioritária; ou (b) exceda o total de Ações da Oferta
de Varejo destinadas à Alocação Lock-up Oferta de Varejo, será
realizado rateio proporcional ao valor dos respectivos Pedidos de
Reserva, desconsiderando-se, entretanto, as frações de Ações.

Rateio Investidores da
Oferta de Varejo Sem
Alocação Prioritária

Caso o total de Ações da Oferta de Varejo Sem Alocação
Prioritária objeto dos Pedidos de Reserva de Investidores da
Oferta de Varejo Sem Alocação Prioritária (a) seja igual ou inferior
ao montante de Ações da Oferta de Varejo Sem Alocação
Prioritária, não haverá rateio, sendo integralmente atendidos todos
os Pedidos de Reserva realizados por Investidores da Oferta de
Varejo Sem Alocação Prioritária, de modo que as Ações da Oferta
de Varejo Sem Alocação Prioritária remanescentes, se houver,
serão destinadas aos Investidores Institucionais; ou (b) exceda o
total de Ações da Oferta de Varejo Sem Alocação Prioritária, será
realizado rateio proporcional ao valor dos respectivos Pedidos de
Reserva, desconsiderando-se, entretanto, as frações de Ações.

Rateio

Rateio Oferta do Segmento Private, Rateio Oferta de Varejo Lock-up
e Rateio Investidores da Oferta de Varejo Sem Alocação Prioritária,
considerados em conjunto.

Registro da Oferta

O pedido de registro da Oferta foi protocolado pela Companhia,
pelos Acionistas Vendedores e pelo Coordenador Líder perante a
CVM em 19 de agosto de 2019, 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.
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Restrição à Venda de Ações A Companhia, seus Administradores e os Acionistas Vendedores
(Lock-up)
se comprometeram, perante os Coordenadores da Oferta e os
Agentes de Colocação Internacional, observadas as exceções
previstas no Contrato de Colocação Internacional e/ou nos
respectivos Instrumentos de Lock-up, a não oferecer, vender,
contratar a venda, penhorar, emprestar, dar em garantia, conceder
qualquer opção de compra, realizar qualquer venda a descoberto
ou de outra forma onerar ou dispor, direta ou indiretamente, pelo
período de 180 dias contados da data de disponibilização do
Anúncio de Início, quaisquer ações ordinárias de emissão da
Companhia de que sejam titulares imediatamente após a Oferta,
ou valores mobiliários conversíveis ou permutáveis por, ou que
representem um direito de receber ações ordinárias de emissão da
Companhia, ou que admitam pagamento mediante entrega de
ações ordinárias de emissão da Companhia, bem como derivativos
nelas lastreados, ressalvadas as Ações Suplementares.
A venda ou a percepção de uma possível venda de um volume
substancial das ações poderá prejudicar o valor de negociação
das Ações.
Valor Mínimo de Pedido de
Investimento na Oferta de
Varejo

O valor mínimo de pedido de investimento de R$3.000,00 por
Investidor da Oferta de Varejo.

Valor Máximo de Pedido de
Investimento na Oferta de
Varejo

O valor máximo de pedido de investimento de R$1.000.000,00 por
Investidor da Oferta de Varejo.

Valor Mínimo de Pedido de
Investimento na Oferta do
Segmento Private

O valor mínimo de pedido de investimento de R$1.000.000,00 por
Investidor da Oferta do Segmento Private.

Valor Máximo de Pedido de
Investimento na Oferta do
Segmento Private

O valor máximo de pedido de investimento de R$10.000.000,00
por Investidor da Oferta do Segmento Private.

Valor Total da Oferta Base

R$1.650.212.554,07, considerando o Preço por Ação, que é o
ponto médio da Faixa Indicativa, sem considerar a colocação das
Ações Adicionais e das Ações Suplementares.

XP Investimentos

XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores
Mobiliários S.A.
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INFORMAÇÕES SOBRE A OFERTA
Composição do capital social
Na data deste Prospecto, o capital social da Companhia é de R$651.909.321,00 (seiscentos e
cinquenta um milhões, novecentos e nove mil, trezentos e vinte e um reais), totalmente subscrito e
integralizado, representado por 217.303.107 (duzentas e dezessete milhões, trezentas e três e cento e
sete) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, já considerando o grupamento
das ações ordinárias da Companhia, na proporção de três ações ordinárias para uma ação ordinária,
aprovado em Assembleia Geral realizada em 15 de agosto de 2019. Nos termos do artigo 7º do Estatuto
Social, a Companhia está autorizada a aumentar seu capital social mediante deliberação do Conselho de
Administração, independentemente de reforma estatutária, por meio da emissão de ações ordinárias, até
o limite de 40.000.000 (quarenta milhões) de ações.
O quadro abaixo indica a composição do capital social da Companhia, integralmente subscrito e
integralizado, considerando o grupamento de ações ordinárias de emissão da Companhia, na
proporção de três ações ordinárias para uma ação ordinária, aprovado em Assembleia Geral
realizada em 15 de agosto de 2019, na data deste Prospecto e a previsão após a conclusão da
Oferta, considerando os efeitos da eventual subscrição.
Subscrito / Integralizado
Composição Após
Oferta Base(2)
Composição Após Oferta(3)

Composição Atual
Espécie e Classe
de Ações
Ordinárias ..............
Total ......................
(1)
(2)
(3)
(4)

Quantidade
217.303.107,00
217.303.107,00

Composição Após Oferta(4)

Valor(1)
(R$)

Quantidade

Valor(1)
(R$)

Quantidade

Valor(1)
(R$)

Quantidade

Valor(1)
(R$)

564.871.000,00
564.871.000,00

236.197.769,00
236.197.769,00

1.004.928.000,98
1.004.928.000,98

236.197.769,00
236.197.769,00

1.004.927.677,98
1.004.927.677,98

236.197.769,00
236.197.769,00

1.004.927.677,98
1.004.927.677,98

Considerando o Preço por Ação de R$23,29, que é o ponto médio da Faixa indicativa e sem dedução de comissões e despesas.
Considera a colocação total da quantidade de ações objeto da Oferta, sem considerar o exercício da Opção de Ações Suplementares nem as Ações Adicionais.
Considera a colocação total da quantidade de ações objeto da Oferta, incluindo somente o exercício da Opção de Ações Suplementares.
Considera a colocação total da quantidade de ações objeto da Oferta, incluindo o exercício da Opção de Ações Suplementares e as Ações Adicionais.

Principais acionistas, Administradores e Acionistas Vendedores
Os quadros abaixo indicam a quantidade de ações ordinárias de emissão da Companhia detidas
por acionistas titulares de 5% ou mais de ações ordinárias de emissão da Companhia, pelos
Acionistas Vendedores e pelos membros Administração, na data deste Prospecto e a previsão para
após a conclusão da Oferta.
Na hipótese de colocação total das Ações da Oferta Base, sem considerar as Ações
Suplementares e sem considerar as Ações Adicionais:
Acionista
Nelson Kaufman ........................
Márcio Monteiro Kaufman ..........
Marina Kaufman Bueno Netto ....
Paulo Kruglensky .......................
Ações em Circulação .................
Total ..........................................
(1)

Antes da Oferta
Ações Ordinárias(1)
%
104.305.492
60.844.870
39.114.559
13.038.186
0
217.303.107

48,00%
28,00%
18,00%
6,00%
0,00%
100,00%

Após a Oferta
Ações Ordinárias
57.541.202
58.047.007
37.315.933
12.438.644
70.854.983
236.197.769

%

24,36%
24,58%
15,80%
5,27%
30,00%
100,00%

Considera o grupamento das ações ordinárias de emissão da Companhia, na proporção de três ações ordinárias para uma ação
ordinária, aprovado em Assembleia Geral realizada em 15 de agosto de 2019.
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Na hipótese de colocação total das Ações da Oferta Base, considerando as Ações Suplementares
e sem considerar as Ações Adicionais:
Acionista
Nelson Kaufman ........................
Márcio Monteiro Kaufman ..........
Marina Kaufman Bueno Netto ....
Paulo Kruglensky .......................
Ações em Circulação .................
Total ..........................................
(1)

Antes da Oferta
Ações Ordinárias(1)
%
104.305.492
60.844.870
39.114.559
13.038.186
0
217.303.107

48,00%
28,00%
18,00%
6,00%
0,00%
100,00%

Após a Oferta
Ações Ordinárias
52.439.643
55.071.098
35.402.849
11.800.949
81.483.230
236.197.769

%

22,20%
23,32%
14,99%
5,00%
34,50%
100,00%

Considera o grupamento das ações ordinárias de emissão da Companhia, na proporção de três ações ordinárias para uma ação
ordinária, aprovado em Assembleia Geral realizada em 15 de agosto de 2019.

Na hipótese de colocação total das Ações da Oferta Base, sem considerar as Ações
Suplementares e considerando as Ações Adicionais:
Acionista
Nelson Kaufman ........................
Márcio Monteiro Kaufman ..........
Marina Kaufman Bueno Netto ....
Paulo Kruglensky .......................
Ações em Circulação .................
Total ..........................................
(1)

Antes da Oferta
Ações Ordinárias(1)
%
104.305.492
60.844.870
39.114.559
13.038.186
0
217.303.107

48,00%
28,00%
18,00%
6,00%
0,00%
100,00%

Após a Oferta
Ações Ordinárias
50.739.124
54.079.128
34.765.154
11.588.384
85.025.979
236.197.769

%

21,48%
22,90%
14,72%
4,91%
36,00%
100,00%

Considera o grupamento das ações ordinárias de emissão da Companhia, na proporção de três ações ordinárias para uma ação
ordinária, aprovado em Assembleia Geral realizada em 15 de agosto de 2019.

Na hipótese de colocação total das Ações da Oferta Base, considerando as Ações Suplementares
e considerando as Ações Adicionais:
Acionista
Nelson Kaufman ........................
Márcio Monteiro Kaufman ..........
Marina Kaufman Bueno Netto ....
Paulo Kruglensky .......................
Ações em Circulação .................
Total ..........................................
(1)

Antes da Oferta
Ações Ordinárias(1)
%
104.305.492
60.844.870
39.114.559
13.038.186
0
217.303.107

48,00%
28,00%
18,00%
6,00%
0,00%
100,00%

Após a Oferta
Ações Ordinárias
45.637.565
51.103.219
32.852.070
10.950.689
95.654.226
236.197.769

%

19,32%
21,64%
13,91%
4,64%
40,50%
100,00%

Considera o grupamento das ações ordinárias de emissão da Companhia, na proporção de três ações ordinárias para uma ação
ordinária, aprovado em Assembleia Geral realizada em 15 de agosto de 2019.

Identificação dos Acionistas Vendedores, quantidade de ações ofertadas, montante e
recursos líquidos
Segue abaixo descrição dos Acionistas Vendedores:
Nelson Kaufman, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, empresário, portador
da Cédula de Identidade R.G. nº 5.380.483-1 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 000.882.608-01,
com endereço comercial na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Arquiteto Olavo
Redig de Campos, 105, 15º andar, Torre A, Vila São Francisco, CEP 04711-904.
Márcio Monteiro Kaufman, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens,
administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 30.803.380-2, inscrito no
CPF/ME sob o nº 219.223.278-08, com endereço comercial na cidade de São Paulo, estado de
São Paulo, na Rua Arquiteto Olavo Redig de Campos, n° 105, 15º andar, Torre A, Vila São
Francisco, CEP 04711-904.
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Marina Kaufman Bueno Netto, brasileira, casada sob regime de separação total de bens,
administradora de empresas, portadora da Cédula de Identidade R.G. nº 34.441.768-2 SSP/SP,
inscrita no CPF/ME sob o n° 331.517.148-38, com endereço comercial na cidade de São Paulo,
estado de São Paulo, na Rua Arquiteto Olavo Redig de Campos, nº 105, 15º andar, Torre A, Vila
São Francisco, CEP 04711-904.
Paulo Kruglensky, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, administrador
de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 32.229.203-7 SSP/SP, inscrito no CPF/ME
sob o nº 220.846.998-43, com endereço comercial na cidade de São Paulo, estado de São Paulo,
na Rua Arquiteto Olavo Redig de Campos, nº 105, 15º andar, Torre A, Vila São Francisco,
CEP 04711-904.
Características Gerais da Oferta
Descrição da Oferta
A Oferta consistirá (i) na distribuição primária de 18.894.662 novas ações ordinárias de emissão da
Companhia; e (ii) na distribuição secundária de, inicialmente, 51.960.321 ações ordinárias de
emissão da Companhia e de titularidade dos Acionistas Vendedores, a ser realizada no Brasil, em
mercado de balcão não organizado, em conformidade com a Instrução CVM 400, sob a
coordenação dos Coordenadores da Oferta.
Simultaneamente, serão realizados esforços de colocação das Ações no exterior pelos Agentes de
Colocação Internacional, em conformidade com o Contrato de Colocação Internacional, esforços de
colocação das Ações junto a Investidores Estrangeiros, que invistam no Brasil em conformidade com
os mecanismos de investimento regulamentados pelo CMN, pelo BACEN e/ou pela CVM, sem a
necessidade, 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.
Nos termos do artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400, até a data da disponibilização do
Anúncio de Início, a quantidade de Ações da Oferta Base poderá, a critério dos Acionistas
Vendedores, em comum acordo com os Coordenadores da Oferta, ser acrescida em até 20%, ou
seja, em até 14.170.996 ações ordinárias detidas e a serem alienadas pelos Acionistas
Vendedores, nas mesmas condições e pelo mesmo preço das Ações da Oferta Base.
Nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade de Ações da Oferta Base poderá
ser acrescida de um lote suplementar em percentual equivalente a até 15% de Ações da Oferta
Base, ou seja, em até 10.628.247 ações ordinárias de emissão da Companhia, das quais até
ações ordinárias detidas e a serem alienadas pelos Acionistas Vendedores, nas mesmas
condições e pelo mesmo preço das Ações da Oferta Base, conforme opção outorgada pelos
Acionistas Vendedores ao Agente Estabilizador, nos termos do Contrato de Colocação, as quais
serão destinadas exclusivamente, para atender um eventual excesso de demanda que venha a
ser constatado no decorrer da Oferta. O Agente Estabilizador terá o direito, a partir da data de
assinatura do Contrato de Colocação, inclusive, e por um período de até trinta dias contados da
data de início da negociação das ações ordinárias de emissão da Companhia na B3, inclusive,
de exercer a Opção de Ações Suplementares, no todo ou em parte, em uma ou mais vezes, após
notificação, por escrito, aos demais Coordenadores da Oferta, desde que a decisão de
sobrealocação das ações ordinárias de emissão da Companhia seja tomada em comum acordo
entre o Agente Estabilizador e os demais Coordenadores da Oferta quando da fixação do Preço
por Ação.
As Ações (considerando as Ações Adicionais, mas sem considerar as Ações Suplementares) serão
colocadas pelas Instituições Participantes da Oferta em regime de Garantia Firme de Liquidação.
As Ações que forem objeto de esforços de colocação no exterior pelos Agentes de Colocação
Internacional, junto a Investidores Estrangeiros, serão obrigatoriamente adquiridas e liquidadas no
Brasil, em reais, nos termos do artigo 19, parágrafo 4º, da Lei do Mercado de Capitais.
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A Oferta será registrada no Brasil junto à CVM, em conformidade com os procedimentos previstos
na Instrução CVM 400. Exceto pelo registro na CVM, a Companhia, os Acionistas Vendedores e os
Coordenadores da Oferta não pretendem registrar a Oferta ou as Ações nos Estados Unidos ou em
qualquer agência ou órgão regulador do mercado de capitais de qualquer outro país. As Ações não
poderão ser objeto de ofertas nos Estados Unidos ou a pessoas consideradas U.S. Persons,
conforme definido no Securities Act, exceto se registradas na SEC ou de acordo com uma isenção
de registro do Securities Act.
Aprovações societárias
A realização da Oferta Primária, mediante aumento de capital da Companhia, com a exclusão do
direito de preferência dos atuais acionistas da Companhia, nos termos do artigo 172, inciso I, da Lei
das Sociedades por Ações, bem como seus termos e condições, foram aprovados na Assembleia
Geral Extraordinária da Companhia realizada em 15 de agosto de 2019, cuja ata foi devidamente
registrada na JUCESP em 6 de setembro de 2019, sob o nº 473.545/19-6, e foi publicada no DOESP
e no jornal “Diário Comércio Indústria & Serviços”, em 18 de setembro de 2019.
O Preço por Ação será aprovado em reunião do Conselho de Administração a ser realizada entre a
conclusão do Procedimento de Bookbuilding e a concessão dos registros da Oferta pela CVM, cuja
ata será devidamente registrada na JUCESP e publicada no jornal “Valor Econômico” na data de
divulgação do Anúncio de Início e no DOESP no dia útil subsequente.
Não será necessária qualquer aprovação societária em relação aos Acionistas Vendedores
Pessoas Físicas para a participação na Oferta Secundária e a fixação do Preço por Ação.
Preço por Ação
No contexto da Oferta, estima-se que o Preço por Ação estará situado na Faixa Indicativa,
podendo, no entanto, ser fixado acima ou abaixo da Faixa Indicativa, o 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, 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 da 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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Ações em Circulação (Free Float) após a Oferta
Após a realização da Oferta, considerando ou não a colocação das Ações Adicionais e as Ações
Suplementares, a totalidade das ações ordinárias de emissão da Companhia estará em circulação
no mercado menos as de propriedade do acionista controlador, de diretores, de conselheiros de
administração e as em tesouraria. Para maiores informações, ver seção “Informações Sobre a
Oferta – Composição do Capital Social”, na página 41 deste Prospecto.
Quantidade, montante e recursos líquidos
Os quadros abaixo indicam a quantidade de Ações emitidas/alienadas, o Preço por Ação, o valor
total das comissões pagas pela Companhia e Acionistas Vendedores aos Coordenadores da
Oferta, bem como os recursos líquidos oriundos da Oferta, nos seguintes cenários.
Assumindo a colocação da totatalidade das Ações da Oferta Base, sem considerar as Ações
Adicionais e Suplementares.
Ofertante

Quantidade

Preço por
Ação(1)

Montante

Comissão e
Despesas

Recursos
Líquidos

Companhia..............
Nelson Kaufman .....
Márcio Kaufman ......
Marina Kaufman......
Paulo Kruglensky ....
Total .......................

18.894.662
46.764.290
2.797.863
1.798.626
599.542
70.854.983

23,29
23,29
23,29
23,29
23,29
23,29

440.056.678
1.089.140.314
65.162.229
41.890.000
13.963.333
1.650.212.554

32.670.304
55.752.894
3.335.643
2.144.341
714.780
94.617.962

407.386.374
1.033.387.420
61.826.587
39.745.658
13.248.553
1.555.594.592

Assumindo a colocação da totatalidade das Ações da Oferta Base, sem considerar as Ações
Adicionais e considerando as Ações Suplementares.
Ofertante

Quantidade

Preço por
Ação(1)

Montante

Comissão e
Despesas

Recursos
Líquidos

Companhia...............
Nelson Kaufman ......
Márcio Kaufman .......
Marina Kaufman.......
Paulo Kruglensky .....
Total ........................

18.894.662
51.865.849
5.773.772
3.711.710
1.237.237
81.483.230

23,29
23,29
23,29
23,29
23,29
23,29

440.056.678
1.207.955.623
134.471.150
86.445.726
28.815.250
1.897.744.427

32.680.287
61.835.028
6.883.554
4.425.141
1.475.047
107.299.056

407.376.391
1.146.120.595
127.587.596
82.020.585
27.340.202
1.790.445.370

Assumindo a colocação da totatalidade das Ações da Oferta Base, considerando as Ações
Adicionais e sem considerar as Ações Suplementares.
Ofertante
Companhia...............
Nelson Kaufman ......
Márcio Kaufman .......
Marina Kaufman.......
Paulo Kruglensky .....
Total ........................

Quantidade

Preço por
Ação(1)

Montante

Comissão e
Despesas

Recursos
Líquidos

18.894.662
53.566.368
6.765.742
4.349.405
1.449.802
85.025.979

23,29
23,29
23,29
23,29
23,29
23,29

440.056.678
1.247.560.711
157.574.131
101.297.642
33.765.889
1.980.255.051

32.683.614
63.862.405
8.066.191
5.185.408
1.728.470
111.526.088

407.373.064
1.183.698.306
149.507.940
96.112.235
32.037.419
1.868.728.963
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Assumindo a colocação da totatalidade das Ações da Oferta Base, Ações Adicionais e Ações
Suplementares.
Ofertante

Quantidade

Preço por
Ação(1)

Montante

Comissão e
Despesas

Recursos
Líquidos

Companhia...............
Nelson Kaufman ......
Márcio Kaufman .......
Marina Kaufman.......
Paulo Kruglensky .....
Total ........................

18.894.662
58.667.927
9.741.651
6.262.489
2.087.497
95.654.226

23,29
23,29
23,29
23,29
23,29
23,29

440.056.678
1.366.376.020
226.883.052
145.853.369
48.617.805
2.227.786.924

32.693.597
69.944.539
11.614.102
7.466.207
2.488.737
124.207.182

407.363.081
1.296.431.481
215.268.950
138.387.161
46.129.069
2.103.579.741

Para informações adicionais, os investidores devem ler o item “15. Controle” do Formulário de
Referência, na página 724 deste Prospecto.
Custos de Distribuição
As taxas de registro da CVM, ANBIMA e B3 relativas à Oferta, as despesas com auditores,
advogados, consultores, 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. Para mais detalhadas sobre as
despesas, veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às 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” constante na página 88 deste
Prospecto.
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A tabela abaixo indica as comissões e as despesas da Oferta, assumindo a colocação da
totalidade das Ações da Oferta Base, sem considerar as Ações Suplementares e as Ações
Adicionais:

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

(2)

(3)
(4)
(5)
(6)

Valor(1)
(R$)
10.313.828,46
30.941.485,39
10.313.828,46
24.753.188,31
76.322.330,62
8.151.748,65
317.314,36
64.989,34
66.553,07
8.600.605,42
2.700.000,00
3.871.600,00
3.123.426,00
9.695.026,00
18.295.631,42
94.617.962,04

% em
Relação ao
Valor Total
da Oferta(5)
0,62%
1,88%
0,62%
1,50%
4,62%
0,49%
0,02%
0,00%
0,00%
0,52%
0,16%
0,23%
0,19%
0,59%
1,11%
5,73%

Valor por
Ação
(R$)
0,15
0,44
0,15
0,35
1,08
0,12
0,00
0,00
0,00
0,12
0,04
0,05
0,04
0,14
0,26
1,34

% em
Relação ao
Preço por
Ação(1)
0,62%
1,88%
0,62%
1,50%
4,62%
0,49%
0,02%
0,00%
0,00%
0,52%
0,16%
0,23%
0,19%
0,59%
1,11%
5,73%

Com base no Preço por Ação de R$23,29 que é o preço médio da Faixa Indicativa. No contexto da presente Oferta, estima-se que o Preço por
Ação estará situado na faixa de R$21,17 e R$25,40, podendo, no entanto, ser fixado acima ou abaixo da Faixa Indicativa, a qual é meramente
indicativa.
A Comissão de Incentivo, conforme descrita no Contrato de Colocação, constitui parte da remuneração a ser paga aos Coordenadores da
Oferta a exclusivo critério e discricionariedade da Companhia e dos Acionistas Vendedores. Os critérios utilizados na quantificação da
Comissão de Incentivo são de ordem subjetiva, de aferição discricionária pela Companhia e para cada um dos Acionistas Vendedores tais
como, atuação do coordenador durante a preparação, execução e conclusão da oferta no desempenho de suas atividades buscando o
melhor resultado para os ofertantes.
Despesas estimadas dos consultores legais da Companhia, dos Acionistas Vendedores e dos Coordenadores da Oferta, para o direito
brasileiro e para o direito dos Estados Unidos.
Incluídos os custos estimados com a apresentação para investidores (roadshow).
Incluídos os custos estimados com traduções e printer e outros.
Sem levar em consideração a colocação das Ações Adicionais e das Ações Suplementares.

Não há outra remuneração devida pela Companhia ou pelos Acionistas Vendedores às Instituições
Participantes da Oferta (com exceção aos Coordenadores da Oferta, com relação a ganhos
decorrentes da atividade de estabilização) ou aos Agentes de Colocação Internacional, exceto pela
descrita acima, bem como não existe nenhum tipo de remuneração que dependa do Preço por Ação.
Instituições Consorciadas
As Instituições Consorciadas serão convidadas pelos Coordenadores da Oferta, em nome da
Companhia e dos Acionistas Vendedores, para participar da colocação das Ações.
Público Alvo
O público alvo da Oferta consiste em Investidores da Oferta Não Institucional 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:
#

Eventos

Data(1)

1.

Protocolo do pedido de registro da Oferta na CVM
Disponibilização do Aviso ao Mercado (sem logotipos das Instituições
Consorciadas)
Disponibilização deste Prospecto Preliminar
Início das apresentações para potenciais investidores (roadshow)
Início do Procedimento de Bookbuilding
Nova disponibilização do Aviso ao Mercado (com logotipos das Instituições
Consorciadas)
Início do Período de Reserva
Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
Encerramento do Período de Reserva
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
Concessão dos registros da Oferta pela CVM
Disponibilização do Anúncio de Início
Disponibilização deste Prospecto Definitivo
Início de negociação das Ações no Novo Mercado
Início do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares
Data de Liquidação
Data limite do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares
Data limite para a liquidação de Ações Suplementares
Data de Encerramento do Lock-up Oferta de Varejo
Data de Encerramento do Lock-up Oferta do Segmento Private
Data limite para a disponibilização do Anúncio de Encerramento

19/8/2019

2.

3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
(1)

19/9/2019

26/9/2019
26/9/2019
7/10/2019

8/10/2019

9/10/2019
10/10/2019
11/10/2019
9/11/2019
12/11/2019
23/11/2019
6/2/2020
8/4/2020

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

Será admitido o recebimento de reservas, a partir da data indicada no Aviso ao Mercado, para
subscrição/aquisição das Ações que somente serão confirmadas pelo adquirente após o início do
Prazo de Distribuição.
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 deste
Prospecto e a data em que for determinado o Preço por Ação.
Na hipótese de suspensão, cancelamento, modificação ou revogação da Oferta, este cronograma
será alterado nos termos da Instrução CVM 400. Quaisquer Anúncios de Retificação serão
informados por meio de divulgação de Aviso ao Mercado nas páginas da rede mundial de
computadores da Companhia, dos Acionistas Vendedores, dos Coordenadores da Oferta, das
Instituições Participantes da Oferta, da B3 e da CVM. Para informações sobre “Procedimento de
Distribuição na Oferta”, “Alteração das Circunstâncias, Revogação ou Modificação da Oferta”,
“Suspensão ou Cancelamento da Oferta” e “Inadequação da Oferta” na página 65 deste Prospecto.
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Procedimento da Oferta
As Instituições Participantes da Oferta efetuarão a colocação pública das Ações no Brasil, em
mercado de balcão não organizado, observado o disposto na Instrução CVM 400 e os esforços de
dispersão acionária previstos no Regulamento do Novo Mercado, por meio de:
I. uma oferta aos Investidores da Oferta Não Institucional, à qual será assegurado o montante de,
no mínimo, 10% e, a exclusivo critério e discricionariedade dos Acionistas Vendedores e dos
Coordenadores da Oferta, o montante de, no máximo, 20%, das Ações, realizada pelas Instituições
Consorciadas, compreendendo:
(a) uma oferta aos Investidores da Oferta do Segmento Private que concordarem com o Lock-up
Oferta do Segmento Private; e
(b) uma oferta aos Investidores da Oferta de Varejo, destinadas aos Investidores da Oferta de Varejo
Lock-up e aos Investidores da Oferta de Varejo Sem Alocação Prioritária, conforme alocações
mínimas descritas na seção “Oferta Não Institucional, item II (a) e (b) descrita abaixo.
II. uma oferta aos Investidores Institucionais, realizada exclusivamente pelos Coordenadores da
Oferta e pelos Agentes de Colocação Internacional.
Os Coordenadores da Oferta, com a anuência da Companhia e dos Acionistas Vendedores,
elaborarão 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; (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.
Não será admitida distribuição parcial no âmbito da Oferta. Assim, caso não haja demanda para a
subscrição/aquisição das Ações da Oferta Base por parte dos Investidores da Oferta NãoInstitucional 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 Investidos Não-Institucionais serão devolvidos sem
qualquer remuneração, juros ou correção monetária, sem reembolso de custos e com dedução, caso
incidentes, de quaisquer tributos eventualmente aplicáveis sobre os valores pagos, inclusive, em
função do IOF/Câmbio e quaisquer outros tributos que venham a ser criados, incluindo aqueles com
alíquota atual equivalente a zero que tenham sua alíquota majorada, no prazo máximo de três dias
úteis, contados da data 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 que não
será admitida a distribuição parcial no âmbito da Oferta, é possível que a Oferta venha a ser
cancelada caso não haja investidores suficientes interessados em adquirir a totalidade das Ações
objeto da Oferta”, na página 85 deste Prospecto.
Até a presente data, não foi contratada nenhuma instituição financeira para a prestação de serviços
de formador de mercado para a Oferta.
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Oferta Não Institucional
No contexto da Oferta Não Institucional, o montante de, no mínimo, 10%, e, a exclusivo critério e
discricionariedade da Companhia, dos Acionistas Vendedores e dos Coordenadores da Oferta, o
montante de, no máximo, 20% do total das Ações será destinado à colocação pública no âmbito da
Oferta Não Institucional para Investidores da Oferta Não Institucional que realizarem Pedido de
Reserva, conforme o caso e aplicável, de acordo com as condições ali previstas e o procedimento
indicado neste item:
I. o montante de, no máximo, 10% do total das Ações, a exclusivo critério e discricionariedade da
Companhia, dos Acionistas Vendedores e dos Coordenadores da Oferta, será destinado à
colocação pública no âmbito da Oferta do Segmento Private para Investidores da Oferta do
Segmento Private que realizarem seus investimentos de forma direta e que concordarem, em seus
respectivos Pedidos de Reserva, com o Lock-up Oferta do Segmento Private (“Oferta do Segmento
Private”);
II. o montante de, no máximo, 10% do total das Ações, a exclusivo critério e discricionariedade da
Companhia, Acionistas Vendedores e dos Coordenadores da Oferta, será destinado à colocação
pública no âmbito da Oferta de Varejo, (“Oferta de Varejo”), sendo que:
(a) o montante de até 10% do total das Ações, será destinado à colocação pública no âmbito da
Oferta de Varejo para Investidores da Oferta de Varejo que realizarem seus investimentos de
forma direta e que concordarem, em seus respectivos Pedidos de Reserva, com o Lock-up
Oferta de Varejo, sendo certo que caso haja demanda (i) de até 5% do total das Ações, tais
pedidos serão atendidos; e (ii) superior a 5% do total das Ações, a alocação será definida a
exclusivo critério e discricionariedade da Companhia, dos Acionistas Vendedores e dos
Coordenadores da Oferta, observado que o montante mínimo das Ações da Oferta de Varejo
Sem Alocação Prioritária tenha sido atendido nos termos do item (b) (i) abaixo (“Alocação Lockup Oferta de Varejo”); e
(b) o montante de até 10% do total das Ações, será destinado à colocação pública no âmbito da
Oferta de Varejo para os Investidores da Oferta de Varejo Sem Alocação Prioritária, sendo
certo que caso haja demanda (i) de até 5% do total das Ações, tais pedidos serão atendidos; e
(ii) superior a 5% do total das Ações, a alocação será definida a exclusivo critério e
discricionariedade da Companhia, dos Acionistas Vendedores e dos Coordenadores da Oferta.
No contexto da Oferta Não Institucional, observados (i) o Valor Mínimo de Pedido de Investimento
na Oferta de Varejo, (ii) o Valor Máximo de Pedido de Investimento na Oferta de Varejo, (iii) o Valor
Mínimo de Pedido de Investimento na Oferta do Segmento Private e (iv) o Valor Máximo de Pedido
de Investimento na Oferta do Segmento Private, os Investidores da Oferta Não Institucional, a seu
exclusivo critério, poderão aderir simultaneamente a mais de uma das modalidades da Oferta Não
Institucional indicadas acima, devendo, para tanto, indicar e discriminar em seus respectivos
Pedidos de Reserva os valores a serem alocados em cada modalidade de Oferta Não Institucional
desejada, com uma única Instituição Consorciada.
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Recomenda-se aos Investidores da Oferta Não Institucional interessados na realização dos
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, especialmente as
seções “Sumário da Companhia – Principais Fatores de Risco da Companhia” e “Fatores de
Risco Relacionados à Oferta e às Ações”, a partir das páginas 23 e 83, respectivamente,
bem como o item “4. Fatores de Risco” do Formulário de Referência; (ii) verifiquem com a
Instituição Consorciada de sua preferência, antes de realizar seu Pedido de Reserva, se esta
exigirá a manutenção de recursos em conta aberta e/ou mantida junto a ela para fins de
garantia do Pedido de Reserva; (iii) entrem em contato com a Instituição Consorciada de sua
preferência para obter informações mais detalhadas sobre o prazo estabelecido pela
Instituição Consorciada para a realização do Pedido de Reserva ou, se for o caso, para a
realização do cadastro na Instituição Consorciada, tendo em vista os procedimentos
operacionais adotados por cada Instituição Consorciada; e (v) 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.
Oferta do Segmento Private
Observado o disposto neste item, será permitida aos Investidores da Oferta do Segmento Private a
participação na Oferta do Segmento Private mediante preenchimento de Pedido de Reserva com
uma única Instituição Consorciada, observado o Valor Mínimo de Pedido de Investimento na Oferta
do Segmento Private e o Valor Máximo de Pedido de Investimento na Oferta do Segmento Private
por Investidor da Oferta do Segmento Private.
Os Investidores da Oferta do Segmento Private que aderirem à Oferta do Segmento Private
não participarão do Procedimento de Bookbuilding, e, portanto, não participarão da fixação
do Preço por Ação.
Procedimento da Oferta do Segmento Private
Os Investidores da Oferta do Segmento Private deverão observar, além das condições previstas
nos Pedidos de Reserva, o procedimento abaixo:
(i)

durante o Período de Reserva, cada um dos Investidores da Oferta do Segmento Private
interessados em participar da Oferta deverá realizar Pedido de Reserva, irrevogável e
irretratável, exceto pelo disposto nos incisos (iii), (v), (vi), (viii), (x) e (xi) abaixo e na seção
“Violações das Normas de Conduta” na página 63 deste Prospecto;

(ii)

os Investidores da Oferta Não Institucional que tenham interesse em participar diretamente da
Oferta do Segmento Private, deverão, necessariamente, indicar no Pedido de Reserva que
estão de acordo com o Lock-up Oferta do Segmento Private, sob pena de não participar da
Oferta do Segmento Private;

(iii) os Investidores da Oferta do Segmento Private que realizarem Pedido de Reserva 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 da Oferta do
Segmento Private, o respectivo Pedido de Reserva será automaticamente cancelado;
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(iv) as Instituições Consorciadas somente atenderão Pedidos de Reserva realizados por
Investidores da Oferta do Segmento Private titulares de conta nelas aberta ou mantida pelo
respectivo investidor. Recomenda-se aos Investidores da Oferta do Segmento Private
interessados na realização de Pedidos de Reserva que (a) leiam cuidadosamente os termos e
condições estipulados no Pedido de Reserva, especialmente os procedimentos relativos à
liquidação da Oferta e as informações constantes deste Prospecto Preliminar; (b) verifiquem
com a Instituição Consorciada de sua preferência, antes de realizar o seu Pedido de Reserva,
se essa, a seu exclusivo critério, exigirá a manutenção de recursos em conta nela aberta e/ou
mantida, para fins de garantia do Pedido de Reserva; e (c) entrem em contato com a
Instituição Consorciada de sua preferência para obter informações mais detalhadas sobre o
prazo estabelecido pela Instituição Consorciada para a realização do Pedido de Reserva ou,
se for o caso, para a realização do cadastro na Instituição Consorciada, tendo em vista os
procedimentos operacionais adotados por cada Instituição Consorciada;
(v) os Investidores da Oferta do Segmento Private deverão realizar seus Pedidos de Reserva no
Período de Reserva, sendo que os Investidores da Oferta do Segmento Private 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, observado o Valor Mínimo de Pedido de Investimento na Oferta do Segmento
Private e o Valor Máximo de Pedido de Investimento na Oferta do Segmento Private;
(vi) caso seja verificado excesso de demanda superior em um terço à quantidade de Ações, será
vedada a colocação de Ações aos Investidores da Oferta do Segmento Private que sejam
Pessoas Vinculadas, sendo os Pedidos de Reserva realizados por Investidores da Oferta do
Segmento Private que sejam Pessoas Vinculadas automaticamente cancelados, exceto os
Pedidos de Reserva que tenham sido realizados no Período de Reserva para Pessoas
Vinculadas;
(vii) caso o total de Ações da Oferta do Segmento Private objeto dos Pedidos de Reserva
realizados por Investidores da Oferta do Segmento Private (a) seja igual ou inferior ao
montante de Ações da Oferta do Segmento Private, não haverá Rateio Oferta do Segmento
Private, sendo integralmente atendidos todos os Pedidos de Reserva realizados por
Investidores da Oferta do Segmento Private, de modo que as Ações remanescentes, se
houver, serão destinadas aos Investidores da Oferta de Varejo Lock-up; ou (b) exceda o total
de Ações da Oferta do Segmento Private, será realizado rateio proporcional ao valor das
respectivos Pedidos de Reserva, desconsiderando-se, entretanto, as frações de Ações
(“Rateio Oferta do Segmento Private”). Caso haja Rateio Oferta Segmento Private, os valores
depositados em excesso 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 Data de Liquidação;
(viii) até as 16h do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação do Anúncio de Início, serão
informados a cada Investidor da Oferta do Segmento Private 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 descrito na alínea (vi) 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;
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(ix) até as 10h00min da Data de Liquidação, cada Investidor da Oferta do Segmento Private 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 da Oferta do
Segmento Private;
(x) 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 da Oferta do
Segmento Private que tenha realizado Pedido de Reserva, de acordo com os procedimentos
previstos no Contrato de Distribuição da Oferta, desde que tenha efetuado o pagamento
previsto no inciso (viii) acima;
(xi) 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 da Oferta do Segmento Private 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 da Oferta do Segmento Private 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 da Oferta do
Segmento Private for comunicado diretamente pela Instituição Consorciada sobre a
suspensão ou a modificação da Oferta Global, 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 da Oferta do Segmento Private está ciente de que a
Oferta original foi alterada e de que tem conhecimento das novas condições. Caso o
Investidor da Oferta do Segmento Private não informe sua decisão de desistência do Pedido
de Reserva nos termos deste inciso, o Pedido de Reserva será considerado válido e o
Investidor da Oferta do Segmento Private deverá efetuar o pagamento do valor do
investimento. Caso o Investidor da Oferta do Segmento Private 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
(xii) caso não haja conclusão da Oferta ou em caso de resilição do Contrato de Distribuição da
Oferta 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 da Oferta do Segmento Private o cancelamento da
Oferta, o que poderá ocorrer, inclusive, mediante divulgação de comunicado ao mercado.
Caso o Investidor da Oferta do Segmento Private 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 3 (três) dias úteis contados da comunicação do
cancelamento da Oferta Global.
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Lock-up Oferta do Segmento Private
Os Investidores da Oferta do Segmento Private que adquirirem Ações da Oferta do Segmento
Private no âmbito da Oferta do Segmento Private não poderão, pelo prazo de 120 dias contados da
data de divulgação do Anúncio de Início, oferecer, vender, alugar (emprestar), contratar a venda,
dar em garantia ou ceder ou alienar de outra forma ou a qualquer título, tais Ações. Em qualquer
hipótese, tais Ações ficarão bloqueadas na Central Depositária gerida pela B3 até o encerramento
do prazo de 120 dias de Lock-up Oferta do Segmento Private.
Caso o preço de mercado das Ações venha a cair e/ou os Investidores da Oferta do
Segmento Private por quaisquer motivos venham a precisar de liquidez durante o período
de Lock-up Oferta do Segmento Private aplicável e tendo em vista a impossibilidade das
Ações da Oferta do Segmento Private serem transferidas, emprestadas, oneradas, dadas em
garantia ou permutadas, de forma direta ou indireta, tais restrições poderão causar-lhes
perdas. Para maiores informações, veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e
às Ações – Os Investidores da Oferta do Segmento Private, diante da impossibilidade da
transferir, emprestar, onerar, dar em garantia ou permutar, de forma direta ou indireta, a
totalidade das ações ordinárias de emissão da Companhia de sua titularidade após a
liquidação da Oferta, poderão incorrer em perdas em determinadas situações”, na página 89
deste Prospecto Preliminar.
Oferta de Varejo
Os Investidores da Oferta de Varejo que desejarem adquirir Ações da Oferta de Varejo no âmbito
da Oferta de Varejo poderão realizar seus investimentos diretamente, mediante preenchimento de
Pedido de Reserva com uma única Instituição Consorciada, observados o Valor Mínimo de Pedido
de Investimento na Oferta de Varejo e o Valor Máximo de Pedido de Investimento na Oferta de
Varejo por Investidor da Oferta de Varejo.
Os Investidores da Oferta de Varejo que aderirem à Oferta Não Institucional não participarão
do Procedimento de Bookbuilding, e, portanto, não participarão da fixação do Preço por
Ação.
Procedimento da Oferta de Varejo
Os Investidores da Oferta de Varejo deverão observar, além das condições previstas nos Pedidos
de Reserva, o procedimento abaixo:
(i)

durante o Período de Reserva, cada um dos Investidores da Oferta de Varejo interessados em
participar da Oferta deverá realizar Pedido de Reserva com uma única Instituição
Consorciada, irrevogável e irretratável, exceto pelo disposto nos incisos (vi), (vii), (xi), (xiii) e
(xiv) abaixo e na seção “Violações das Normas de Conduta” na página 63 deste Prospecto;

(ii)

os Investidores da Oferta de Varejo que tenham interesse em participar diretamente da Oferta
de Varejo e participar da Alocação Lock-up Oferta de Varejo, deverão, necessariamente,
indicar no Pedido de Reserva que estão de acordo com o Lock-up Oferta de Varejo, sob pena
de ser considerado um Investidor da Oferta de Varejo Sem Alocação Prioritária e não
participar da Alocação Lock-up Varejo;

(iii) os Investidores da Oferta de Varejo que tenham interesse em participar diretamente da Oferta
de Varejo, mas não possuem interesse em participar da Alocação Lock-up Oferta de Varejo,
deverão, necessariamente, indicar no Pedido de Reserva que desejam ser Investidores da
Oferta de Varejo Sem Alocação Prioritária, sob pena de não participar da Oferta de Varejo;
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(iv) os Investidores da Oferta de Varejo que decidirem participar diretamente da Oferta de Varejo
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 da
Oferta de Varejo, o respectivo Pedido de Reserva será automaticamente cancelado;
(v) as Instituições Consorciadas somente atenderão Pedidos de Reserva realizados por
Investidores da Oferta de Varejo titulares de conta nelas aberta ou mantida pelo respectivo
investidor. Recomenda-se aos Investidores da Oferta de Varejo interessados na realização de
Pedidos de Reserva que (a) leiam cuidadosamente os termos e condições estipulados no
Pedido de Reserva especialmente os procedimentos relativos à liquidação da Oferta e as
informações constantes deste Prospecto; (b) verifiquem com a Instituição Consorciada de sua
preferência, antes de realizar o seu Pedido de Reserva, se essa, a seu exclusivo critério,
exigirá a manutenção de recursos em conta nela aberta e/ou mantida, para fins de garantia do
Pedido de Reserva; e (c) entrem em contato com a Instituição Consorciada de sua preferência
para obter informações mais detalhadas sobre o prazo estabelecido pela Instituição
Consorciada para a realização do Pedido de Reserva ou, se for o caso, para a realização do
cadastro na Instituição Consorciada, tendo em vista os procedimentos operacionais adotados
por cada Instituição Consorciada;
(vi) os Investidores da Oferta de Varejo deverão realizar seus Pedidos de Reserva no Período de
Reserva, sendo que os Investidores da Oferta de Varejo 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,
observado o Valor Mínimo de Pedido de Investimento na Oferta de Varejo e o Valor Máximo
de Pedido de Investimento na Oferta de Varejo;
(vii) caso seja verificado excesso de demanda superior em um terço à quantidade de Ações, será
vedada a colocação de Ações aos Investidores da Oferta de Varejo que sejam Pessoas
Vinculadas, sendo os Pedidos de Reserva realizados por Investidores da Oferta de Varejo que
sejam Pessoas Vinculadas automaticamente cancelados, exceto os Pedidos de Reserva que
tenham sido realizados no Período de Reserva para Pessoas Vinculadas;
(viii) caso o total de Ações da Oferta de Varejo Lock-up objeto dos Pedidos de Reserva realizados
por Investidores da Oferta de Varejo Lock-up (a) seja igual ou inferior ao montante de Ações
da Oferta de Varejo Lock-up, não haverá Rateio Oferta de Varejo Lock-up, sendo
integralmente atendidos todos os Pedidos de Reserva realizados por Investidores da Oferta
de Varejo Lock-up, de modo que as Ações remanescentes, se houver, serão destinadas aos
Investidores da Oferta de Varejo Sem Alocação Prioritária; ou (b) exceda o total de Ações da
Oferta de Varejo destinadas à Alocação Lock-up Oferta de Varejo, será realizado rateio
proporcional ao valor das respectivos Pedidos de Reserva, desconsiderando-se, entretanto,
as frações de Ações (“Rateio Oferta de Varejo Lock-up”). Caso haja Rateio Oferta de Varejo
Lock-up, os valores depositados em excesso 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 Data de Liquidação;
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(ix) caso o total de Ações da Oferta de Varejo Sem Alocação Prioritária objeto dos Pedidos de
Reserva realizados por Investidores da Oferta de Varejo Sem Alocação Prioritária (a) seja
igual ou inferior ao montante de Ações da Oferta de Varejo Sem Alocação Prioritária, não
haverá Rateio Investidores da Oferta de Varejo Sem Alocação Prioritária, sendo integralmente
atendidos todos os Pedidos de Reserva realizados por Investidores da Oferta de Varejo Sem
Alocação Prioritária, de modo que as Ações remanescentes, se houver, serão destinadas aos
Investidores Institucionais; ou (b) exceda o total de Ações da Oferta de Varejo Sem Alocação
Prioritária, será realizado rateio proporcional ao valor das respectivos Pedidos de Reserva,
desconsiderando-se, entretanto, as frações de Ações (“Rateio Investidores da Oferta de
Varejo Sem Alocação Prioritária”). Caso haja Rateio Investidores da Oferta de Varejo Sem
Alocação Prioritária, os valores depositados em excesso 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 Data de
Liquidação;
(x)

até as 16h00 do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação do Anúncio de Início,
serão informados a cada Investidor da Oferta de Varejo 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), 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;

(xi) até as 10h00 da Data de Liquidação, cada Investidor da Oferta de Varejo 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 (ix) 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 da Oferta de Varejo;
(xii) 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 da Oferta de
Varejo que tenha realizado Pedido de Reserva de acordo com os procedimentos previstos no
Contrato de Distribuição da Oferta, desde que tenha efetuado o pagamento previsto no inciso
(x) acima;
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(xiii) 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 da Oferta de Varejo 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 da Oferta de Varejo 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 da Oferta de Varejo 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 da Oferta
de Varejo está ciente de que a Oferta original foi alterada e de que tem conhecimento das
novas condições. Caso o Investidor da Oferta de Varejo não informe sua decisão de
desistência do Pedido de Reserva, nos termos deste inciso, o Pedido de Reserva, será
considerado válido e o Investidor da Oferta de Varejo deverá efetuar o pagamento do valor do
investimento. Caso o Investidor da Oferta de Varejo já tenha efetuado o pagamento nos
termos do inciso (x) 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
(xiv) caso não haja conclusão da Oferta ou em caso de resilição do Contrato de Distribuição da
Oferta 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 da Oferta de Varejo o cancelamento da Oferta, o que
poderá ocorrer, inclusive, mediante divulgação de comunicado ao mercado. Caso o Investidor
da Oferta de Varejo já tenha efetuado o pagamento nos termos do inciso (x) 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.
Lock-up Oferta de Varejo
Os Investidores da Oferta de Varejo Lock-up que adquirirem Ações no âmbito da Alocação Lock-up
Oferta de Varejo não poderão, pelo prazo de 45 dias contados da data de divulgação do Anúncio
de Início, oferecer, vender, alugar (emprestar), contratar a venda, dar em garantia ou ceder ou
alienar de outra forma ou a qualquer título, tais Ações. Em qualquer hipótese, tais Ações ficarão
bloqueadas na Central Depositária gerida pela B3 até o encerramento do prazo de 45 dias de
Lock-up Oferta de Varejo.
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Caso o preço de mercado das Ações venha a cair e/ou os Investidores da Oferta de Varejo
Lock-up por quaisquer motivos venham a precisar de liquidez durante o período de Lock-up
Oferta de Varejo aplicável e tendo em vista a impossibilidade das Ações da Oferta de Varejo
serem transferidas, emprestadas, oneradas, dadas em garantia ou permutadas, de forma
direta ou indireta, tais restrições poderão causar-lhes perdas. Para maiores informações,
veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – Os Investidores da
Oferta de Varejo Lock-up, diante da impossibilidade da transferir, emprestar, onerar, dar em
garantia ou permutar, de forma direta ou indireta, a totalidade das ações ordinárias de
emissão da Companhia de sua titularidade após a liquidação da Oferta, poderão incorrer em
perdas em determinadas situações”, na página 89 deste Prospecto Preliminar.
Oferta Institucional
A Oferta Institucional será realizada exclusivamente pelos Coordenadores da Oferta e pelos
Agentes de Colocação Internacional junto a Investidores Institucionais.
Após o atendimento dos Pedidos de Reserva, até o limite estabelecido, as Ações remanescentes
são destinadas à colocação pública junto a Investidores Institucionais, por meio dos
Coordenadores da Oferta e dos Agentes de Colocação Internacional, não 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 16h00 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.
A subscrição/aquisição das Ações será formalizada mediante assinatura de boletim de
subscrição/contrato de compra e venda de ações, cujos modelos finais foram 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 do CMN nº 4.373, de
29 de setembro de 2014, e na Instrução da CVM nº 560, de 27 de março de 2015, conforme
alterada, ou na Lei nº 4.131, de 3 de setembro de 1962, conforme alterada.
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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% das Ações da Oferta Base. Nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400, caso
seja verificado excesso de demanda superior a um terço das Ações da Oferta Base, não será
permitida a colocação, pelos Coordenadores da Oferta, de Ações junto a Investidores Institucionais
que sejam Pessoas Vinculadas, sendo as ordens de investimento automaticamente canceladas.
Os investimentos realizados pelas pessoas mencionadas no artigo 48 da Instrução CVM 400 para
proteção (hedge) em operações com derivativos contratadas com terceiros, tendo as ações
ordinárias de emissão da Companhia como referência são permitidas na forma do artigo 48 da
Instrução CVM 400 e não serão considerados investimentos realizados por Pessoas Vinculadas no
âmbito da Oferta para os fins do artigo 55 da Instrução CVM 400, desde que tais terceiros não
sejam Pessoas Vinculadas.
A participação dos 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 ordinárias de emissão da Companhia no mercado secundário. Para mais informações, veja
seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – A participação de Investidores
Institucionais que sejam consideradas 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”, na página 85 deste
Prospecto Preliminar.
Prazos da Oferta
Nos termos do artigo 18 da Instrução CVM 400, o prazo para a distribuição das Ações terá início na
data de divulgação do Anúncio de Início, com data estimada para ocorrer em 9 de outubro de 2019,
nos termos do artigo 52 da Instrução CVM 400, e será encerrado na data de divulgação do Anúncio
de Encerramento, limitado ao prazo máximo de seis meses, contado a partir da data de divulgação
do Anúncio de Início, com data máxima estimada para ocorrer em 8 de abril de 2020, em
conformidade com o artigo 29 da Instrução CVM 400.
As Instituições Participantes da Oferta terão o prazo de até três dias úteis, contados da data de
divulgação do Anúncio de Início, para efetuar a colocação das Ações. A liquidação física e
financeira da Oferta deverá ser realizada até o último dia do Período de Colocação, exceto com
relação à distribuição de Ações Suplementares, cuja liquidação física e financeira deverá ser
realizada até o terceiro dia útil contado da(s) respectiva(s) data(s) de exercício da Opção de Ações
Suplementares. As Ações serão entregues aos respectivos investidores até as 16:00 horas da Data
de Liquidação ou da Data de Liquidação das Ações Suplementares, conforme o caso.
A data de início da Oferta será divulgada mediante a divulgação do Anúncio de Início em
conformidade com o artigo 54-A da Instrução CVM 400. O término da Oferta e seu resultado serão
anunciados mediante a divulgação do Anúncio de Encerramento, em conformidade com o artigo 29
da Instrução CVM 400.
Contrato de Colocação e Contrato de Colocação Internacional
O Contrato de Colocação será celebrado pela Companhia, pelos Acionistas Vendedores e pelos
Coordenadores da Oferta, tendo como interveniente anuente a B3. De acordo com os termos do
Contrato de Colocação, os Coordenadores da Oferta concordaram em distribuir, em regime de
garantia firme de liquidação individual e não solidária, a totalidade das Ações, diretamente ou por
meio das Instituições Consorciadas, em conformidade com as disposições da Instrução CVM 400 e
observados os esforços de dispersão acionária previstos no Regulamento do Novo Mercado da B3.
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Os Coordenadores da Oferta prestarão Garantia Firme de Liquidação, conforme disposto na seção
“Informações sobre a Garantia Firme de Liquidação”, na página 62 deste Prospecto.
Nos termos do Contrato de Colocação Internacional, a ser celebrado na mesma data de celebração
do Contrato de Colocação, os Agentes de Colocação Internacional realizarão os esforços de
colocação das Ações no exterior.
O Contrato de Colocação e o Contrato de Colocação Internacional estabelecem que a obrigação
dos Coordenadores da Oferta e dos Agentes de Colocação Internacional de efetuarem o
pagamento pelas Ações está sujeita a determinadas condições, como a ausência de eventos
adversos relevantes na Companhia e nos Acionistas Vendedores e em seus negócios, a execução
de certos procedimentos pelos auditores independentes da Companhia, entrega de opiniões legais
pelos assessores jurídicos da Companhia e dos Coordenadores da Oferta, bem como a assinatura
de termos de restrição à negociação das Ações pela Companhia, seus Administradores e
Acionistas Vendedores, dentre outras providências necessárias.
De acordo com o Contrato de Colocação e com o Contrato de Colocação Internacional, a
Companhia e 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 nos obriga, bem como obriga os Acionistas Vendedores, a
indenizarem os Agentes de Colocação Internacional caso eles venham a sofrer perdas no exterior
por conta de incorreções relevantes ou omissões relevantes nos Offering Memorandum. O
Contrato de Colocação Internacional possui declarações específicas em relação à observância de
isenções das leis de valores mobiliários dos Estados Unidos, as quais, se descumpridas, poderão
dar ensejo a outros potenciais procedimentos judiciais. Em cada um dos casos indicados acima,
procedimentos judiciais poderão ser iniciados contra a Companhia e contra os Acionistas
Vendedores no exterior. Estes procedimentos no exterior, em especial nos Estados Unidos,
poderão envolver valores substanciais, em decorrência do critério utilizado nos Estados Unidos
para o cálculo das indenizações devidas nestes processos. Se eventualmente a Companhia for
condenada em um processo no exterior em relação a incorreções relevantes ou omissões
relevantes nos Offering Memorandum, 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 86 deste Prospecto Preliminar.
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 67 deste Prospecto Preliminar.
Suspensão, modificação, revogação ou cancelamento da Oferta
Caso (i) seja verificada divergência relevante entre as informações constantes neste Prospecto
Preliminar e no Prospecto Definitivo que altere substancialmente o risco assumido pelos Investidores
da Oferta Não Institucional, 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; e (iii) a Oferta seja modificada, nos termos dos artigos 25 e 27 da Instrução CVM 400, e/ou
(iv) o Preço por Ação seja fixado abaixo de 20% do preço inicialmente indicado considerando um
preço por Ação que seja o resultante da aplicação de 20% sobre o valor máximo da Faixa Indicativa,
sendo que o valor resultante da aplicação de 20% deverá ser descontado do valor mínimo da Faixa
Indicativa, nos termos do artigo 6º do Anexo II do Código ANBIMA e do item 13 do Ofício-Circular
CVM/SRE, poderão os Investidores da Oferta Não Institucional desistir de seus respectivos Pedidos
de Reserva sem quaisquer ônus, nos termos abaixo descrito.

60

A revogação, suspensão, cancelamento ou qualquer modificação na Oferta serão imediatamente
divulgadas por meio de Anúncio de Retificação disponibilizado nas páginas da Companhia, das
Instituições Participantes da Oferta, da CVM e da B3 na rede mundial de computadores,
constantes na seção “Informações Adicionais” a partir da página 66 deste Prospecto, mesmos
meios utilizados para divulgação do Mercado e do Anúncio de Início, conforme disposto no artigo
27 da Instrução CVM 400.
Na hipótese de suspensão ou modificação da Oferta, nos termos dos artigos 20 e 27 da Instrução
CVM 400, ou da ocorrência de um Evento de Fixação do Preço em Valor Inferior à Faixa Indicativa,
as Instituições Consorciadas deverão acautelar-se e certificar-se, no momento das aceitações da
Oferta, de que o Investidor Não Institucional está ciente de que a Oferta foi alterada e de que tem
conhecimento das novas condições estabelecidas. Caso o Investidor Não Institucional já tenha
aderido à Oferta, cada Instituição Consorciada deverá comunicar diretamente, por correio
eletrônico, correspondência física ou qualquer outra forma de comunicação passível de
comprovação ao Investidor Não Institucional que tenha efetuado Pedido de Reserva junto a tal
Instituição Consorciada a respeito da modificação efetuada. Em tais casos, o Investidor Não
Institucional poderá desistir do seu Pedido de Reserva, nos termos acima descritos, até as
16:00 horas do quinto dia útil subsequente à data em que for disponibilizado o Anúncio de
Retificação ou à data de recebimento, pelo Investidor Não Institucional, da comunicação direta pela
Instituição Consorciada acerca da suspensão ou modificação da Oferta.
Caso o Investidor Não Institucional não informe, por escrito, sua decisão de desistência do
Pedido de Reserva, nos termos descritos acima, seu respectivo Pedido de Reserva será
considerado válido e o Investidor Não Institucional deverá efetuar o pagamento do valor
total de seu investimento.
Caso o Investidor Não Institucional já tenha efetuado o pagamento e decida desistir do Pedido de
Reserva nas condições previstas acima, os valores depositados serão devolvidos sem juros ou
correção monetária, sem reembolso de custos e com dedução, caso incidentes, de quaisquer
tributos eventualmente aplicáveis sobre os valores pagos em função do IOF/Câmbio e quaisquer
outros tributos que, caso venham a ser criados, incluindo aqueles com alíquota atual equivalente a
zero que tenham sua alíquota majorada, no prazo máximo de três dias úteis contados do pedido de
cancelamento do respectivo Pedido de Reserva.
Na hipótese de (i) não haver a conclusão da Oferta, (ii) resilição do Contrato de Colocação,
(iii) cancelamento da Oferta; (iv) revogação da Oferta que torne ineficazes a Oferta e os atos de
aceitação anteriores ou posteriores; ou, ainda, (v) em qualquer outra hipótese de devolução dos
Pedidos de Reserva em função de expressa disposição legal, cada uma das Instituições
Consorciadas que tenha recebido Pedidos de Reserva comunicará ao respectivo Investidor Não
Institucional sobre o cancelamento da Oferta, o que poderá ocorrer, inclusive, mediante divulgação
de comunicado ao mercado. Caso o Investidor Não Institucional já tenha efetuado o pagamento, os
valores depositados serão devolvidos sem juros ou correção monetária, sem reembolso de custos
e com dedução, caso incidentes, de quaisquer tributos eventualmente aplicáveis sobre os valores
pagos em função do IOF/Câmbio, e quaisquer outros tributos que venham a ser criados, incluindo
aqueles com alíquota atual equivalente a zero que tenham sua alíquota majorada, no prazo
máximo de três dias úteis contados do recebimento pelo investidor da comunicação acerca de
quaisquer dos eventos acima referidos.
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Informações sobre a Garantia Firme de Liquidação
Após a divulgação do Aviso ao Mercado e de sua respectiva nova divulgação (com os logotipos
das Instituições Consorciadas), a disponibilização deste Prospecto, o encerramento do Período de
Reserva e do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, a conclusão do Procedimento de
Bookbuilding, a concessão do registro da Companhia como emissora de valores mobiliários sob a
categoria “A” pela CVM, a celebração do Contrato de Colocação e do Contrato de Colocação
Internacional, a concessão dos registros da Oferta pela CVM, a divulgação do Anúncio de Início e a
disponibilização do Prospecto Definitivo, as Instituições Participantes da Oferta realizarão a
colocação das Ações da Oferta Base e das Ações Adicionais (sem considerar as Ações
Suplementares) em mercado de balcão não organizado, em regime de garantia firme de liquidação,
prestada exclusivamente pelos Coordenadores da Oferta, de forma individual e não solidária, na
proporção e até os limites individuais abaixo descritos e demais disposições previstas no Contrato
de Colocação:
Coordenador da Oferta
Coordenador Líder .........................................................................
BofA Merrill Lynch ..........................................................................
XP Investimentos ...........................................................................
J.P. Morgan....................................................................................
Total ..............................................................................................

Quantidade

Percentual (%)

28.908.833
28.908.833
13.604.157
13.604.157
85.025.979,00

34,00%
34,00%
16,00%
16,00%
100,00%

A proporção prevista na tabela acima poderá ser realocada de comum acordo entre os
Coordenadores da Oferta.
A Garantia Firme de Liquidação consiste na obrigação individual e não solidária dos
Coordenadores da Oferta, observado o disposto no Contrato de Colocação, de integralizar/adquirir
as Ações da Oferta Base e as Ações Adicionais que tenham sido subscritas/adquiridas, porém não
integralizadas/liquidadas, no Brasil, pelos seus respectivos investidores na Data de Liquidação, na
proporção e até o limite individual de garantia firme de liquidação prestada por cada um dos
Coordenadores da Oferta, nos termos do Contrato de Colocação. A garantia firme de liquidação é
vinculante a partir do momento em que forem concedidos os registros da Oferta pela CVM,
assinado o Contrato de Colocação e o Contrato de Colocação Internacional, disponibilizado o
Prospecto Definitivo e divulgado o Anúncio de Início.
Caso as Ações da Oferta Base e as Ações Adicionais, objeto de Garantia Firme de Liquidação
efetivamente subscritas/adquiridas por investidores não sejam totalmente integralizadas/liquidadas
por estes até a Data de Liquidação, cada Coordenador da Oferta, observado o disposto no
Contrato de Colocação, subscreverá/adquirirá, na Data de Liquidação, pelo Preço por Ação, na
proporção e até o limite individual da Garantia Firme de Liquidação prestada por cada um dos
Coordenadores da Oferta, de forma individual e não solidária, a totalidade do saldo resultante da
diferença entre (i) o número de Ações objeto da Garantia Firme de Liquidação prestada pelos
Coordenadores da Oferta, nos termos do Contrato de Colocação e (ii) o número de Ações objeto
da Garantia Firme de Liquidação efetivamente subscritas/adquiridas e integralizadas/liquidadas, no
Brasil, por investidores no mercado, multiplicada pelo Preço por Ação.
Para os fins do disposto no item 5 do Anexo VI da Instrução CVM 400, em caso de exercício da
Garantia Firme de Liquidação, caso os Coordenadores da Oferta, por si ou por suas afiliadas, nos
termos do Contrato de Colocação, tenham interesse em vender tais Ações antes da divulgação do
Anúncio de Encerramento, o preço de venda dessas Ações será o preço de mercado das ações
ordinárias de emissão da Companhia, limitado ao Preço por Ação, sendo certo, entretanto, que as
operações realizadas em decorrência das Atividades de Estabilização não estarão sujeitas a tais
limites.
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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 trinta
dias contados da data de início da negociação das Ações na B3, inclusive, observadas as
disposições legais aplicáveis e o disposto no Contrato de Estabilização, o qual será previamente
submetido à análise e aprovação da CVM e da B3, nos termos do artigo 23, parágrafo 3º, da
Instrução CVM 400 e do item II da Deliberação CVM 476, antes da divulgação do Anúncio de
Início.
Não existe obrigação por parte do Agente Estabilizador de realizar operações bursáteis e, uma vez
iniciadas, tais operações poderão ser descontinuadas e retomadas a qualquer momento,
observadas as disposições do Contrato de Estabilização. Assim, o Agente Estabilizador e a
Corretora poderão escolher livremente as datas em que realizarão as operações de compra e
venda das ações ordinárias de emissão da Companhia no âmbito das atividades de estabilização,
não estando obrigados a realizá-las em todos os dias ou em qualquer data específica, podendo,
inclusive, interrompê-las e retomá-las a qualquer momento, a seu exclusivo critério.
O Contrato de Estabilização estará disponível para consulta e obtenção de cópias junto ao Agente
Estabilizador e à CVM a partir da data de divulgação do Anúncio de Início nos endereços indicados
na seção “Informações Adicionais” a partir da página 66 deste Prospecto.
Violações das Normas de Conduta
Na hipótese de haver descumprimento e/ou indícios de descumprimento, pelas 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 ordinárias de emissão
da Companhia, emissão de relatórios de pesquisa e de marketing da Oferta, conforme previsto no
artigo 48 da Instrução CVM 400, tal Instituição Consorciada, a critério exclusivo dos
Coordenadores da Oferta e sem prejuízo das demais medidas por eles julgadas cabíveis,
(i) deixará de integrar o grupo de instituições financeiras responsáveis pela colocação das Ações
no âmbito da Oferta, sendo cancelados todos os Pedidos de Reserva 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 três dias úteis contados da data de divulgação do
descredenciamento da Instituição Consorciada, 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, e
(iii) 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 e/ou
contratos de compra e venda de ações cancelados por força do descredenciamento da Instituição
Consorciada.
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Direitos, vantagens e restrições das Ações
As Ações 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:
(a) direito de voto nas assembleias gerais da Companhia, sendo que cada ação ordinária
corresponde a um voto;
(b) observadas as disposições aplicáveis da Lei das Sociedades por Ações, direito ao dividendo
mínimo obrigatório, em cada exercício social, não inferior a 25% do lucro líquido de cada
exercício, ajustado nos termos do artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações, e dividendos
adicionais eventualmente distribuídos por deliberação da assembleia geral ou pelo Conselho
de Administração;
(c) no caso de liquidação da Companhia, direito ao recebimento dos pagamentos relativos ao
remanescente do seu capital social, na proporção da sua participação no capital social da
Companhia, nos termos do artigo 109, inciso II, da Lei das Sociedades por Ações;
(d) direito de preferência na subscrição de novas ações, conforme conferido pelo artigo 109,
inciso IV, da Lei das Sociedades por Ações;
(e) direito de alienar as ações ordinárias de emissão da Companhia, nas mesmas condições
asseguradas ao(s) acionista(s) controlador(es), no caso de alienação, direta ou indireta, a título
oneroso do controle sobre a Companhia, tanto por meio de uma única operação, como por
meio de operações sucessivas, observadas as condições e os prazos previstos na legislação
vigente e no Regulamento do Novo Mercado, de forma a lhe assegurar tratamento igualitário
àquele dado aos acionistas controladores (tag along);
(f) direito de alienar as ações ordinárias de emissão da Companhia em oferta pública de aquisição
de ações a ser realizada pela Companhia ou pelos acionistas controladores da Companhia, em
caso de cancelamento do registro de companhia aberta ou de saída da Companhia do Novo
Mercado, por, no mínimo, obrigatoriamente, seu valor econômico, apurado mediante laudo de
avaliação elaborado por instituição ou empresa especializada com experiência comprovada e
independente quanto ao poder de decisão da Companhia, seus administradores e/ou
acionistas controladores;
(g) direito ao recebimento de dividendos integrais e demais distribuições pertinentes às ações
ordinárias que vierem a ser declarados pela Companhia a partir da data de disponibilização do
Anúncio de Início; e
(h) todos os demais benefícios conferidos aos titulares das ações ordinárias pela Lei das
Sociedades por Ações, pelo Regulamento do Novo Mercado e pelo estatuto social da
Companhia.
Para mais informações sobre os direitos, vantagens e restrições das ações ordinárias de emissão
da Companhia, veja a seção 18 do Formulário de Referência.
Negociação das Ações na B3
A partir do dia útil seguinte à data de divulgação do Anúncio de Início, as ações ordinárias de
emissão da Companhia serão negociadas no segmento Novo Mercado da B3. O novo
regulamento, tal como aprovado pelas companhias listadas, foi aprovado pela CVM em 05 de
setembro de 2017, e entrou em vigor em 02 de janeiro de 2018. As companhias foram notificadas
do conteúdo final e do prazo de adaptação às novas regras, conforme estabelecido no artigo 68 e
Parágrafo único incisos I e II do Regulamento do Novo Mercado.
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As principais regras relativas ao Regulamento do Novo Mercado encontram-se resumidas no
Formulário de Referência. Para informações adicionais sobre a negociação das Ações na B3,
consulte uma instituição autorizada a operar na B3.
Recomenda-se a leitura, além deste Prospecto Preliminar, do Formulário de Referência, para
informações adicionais sobre a Companhia, incluindo seu setor de atuação, suas atividades
e situação econômica e financeira, e os fatores de risco que devem ser considerados antes
da decisão de investimento nas Ações.
Acordos de restrição à venda de Ações (Instrumentos de Lock-up)
A Companhia, seus Administradores e os Acionistas Vendedores se comprometerão, perante os
Coordenadores da Oferta e os Agentes de Colocação Internacional, a celebrar acordos de restrição
à venda de ações ordinárias de emissão da Companhia, por meio dos quais, observadas as
exceções previstas no Contrato de Colocação Internacional, concordarão em não oferecer, vender,
contratar a venda, penhorar, emprestar, dar em garantia, conceder qualquer opção de compra,
realizar qualquer venda a descoberto ou de outra forma onerar ou dispor, direta ou indiretamente,
pelo período de 180 dias contados da data de disponibilização do Anúncio de Início, quaisquer
ações ordinárias de emissão da Companhia de que sejam titulares imediatamente após a Oferta,
ou valores mobiliários conversíveis ou permutáveis por, ou que representem um direito de receber
ações ordinárias de emissão da Companhia, ou que admitam pagamento mediante entrega de
ações ordinárias de emissão da Companhia, bem como derivativos nelas lastreados, ressalvadas
as Ações Suplementares.
A venda ou a percepção de uma possível venda de um volume substancial das ações
poderá prejudicar o valor de negociação das ações de emissão da Companhia. Para mais
informações sobre os riscos relacionados à venda de volume substancial de ações
ordinárias de emissão da Companhia, veja o fator de risco “A venda, ou a percepção de
potencial venda, de quantidades significativas das ações de emissão da Companhia, após a
conclusão da Oferta e o período de Lock-up, poderá afetar negativamente o preço de
mercado das ações ordinárias de emissão da Companhia no mercado secundário ou a
percepção dos investidores sobre a Companhia”, na seção “Fatores de Risco Relacionados
à Oferta e às Ações” do Prospecto Preliminar.
Instituição financeira responsável pela escrituração das Ações
A instituição financeira contratada para a prestação dos serviços de escrituração, custódia e
transferência das ações ordinárias de emissão da Companhia é Itaú Corretora de Valores S.A.
Inadequação da Oferta
O investimento em ações representa um investimento de risco, pois é um investimento em renda
variável e, assim, os investidores que pretendam investir nas Ações estão sujeitos a perdas
patrimoniais e riscos, inclusive àqueles relacionados às Ações, à Companhia, ao setor em que a
Companhia atua, aos seus acionistas e ao ambiente macroeconômico do Brasil, descritos neste
Prospecto e no Formulário de Referência, e que devem ser cuidadosamente considerados antes
da tomada de decisão de investimento. O investimento em ações é um investimento em renda
variável, não sendo, portanto, adequado a investidores avessos aos riscos relacionados à
volatilidade do mercado de capitais. Ainda assim, não há qualquer classe ou categoria de
investidor que esteja proibida por lei de adquirir as Ações ou, com relação à qual o investimento
nas Ações seria, no entendimento da Companhia, dos Acionistas Vendedores e dos
Coordenadores da Oferta, inadequado.
Condições a que a Oferta esteja submetida
A realização da Oferta não está submetida a nenhuma condição, exceto pelas condições de
mercado.
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Informações adicionais
A aquisição das Ações apresenta certos riscos e possibilidades de perdas patrimoniais que devem
ser cuidadosamente considerados antes da tomada de decisão de investimento. Recomenda-se
aos potenciais investidores, incluindo-se os Investidores Institucionais, que leiam este
Prospecto Preliminar, em especial as seções “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às
Ações” e “Sumário da Companhia – Principais Fatores de Risco da Companhia”, a partir das
páginas 83 e 23, respectivamente, bem como a seção “4. Fatores de Risco” do Formulário
de Referência antes de tomar qualquer decisão de investir nas Ações.
Os Coordenadores da Oferta recomendam fortemente que os Investidores da Oferta Não
Institucional interessados em participar da Oferta leiam, atenta e cuidadosamente, os termos e
condições estipulados no Pedido de Reserva, especialmente os procedimentos relativos ao
pagamento do Preço por Ação e à liquidação da Oferta. É recomendada a todos os investidores
a leitura deste Prospecto e do Formulário de Referência antes da tomada de qualquer
decisão de investimento.
Os investidores que desejarem obter exemplar deste Prospecto Preliminar e acesso aos anúncios
e avisos referentes à Oferta ou informações adicionais sobre a Oferta ou, ainda, realizar reserva
das Ações, deverão dirigir-se aos seguintes endereços da Companhia, dos Coordenadores da
Oferta e/ou das Instituições Participantes da Oferta indicadas abaixo ou junto à CVM.
Companhia
Vivara Participações S.A.
Diretoria de Relações com Investidores
Rua Arquiteto Olavo Redig de Campos, 105, 15º andar, Torre A, conjunto comercial 152, Brooklin
Paulista
CEP 04711-904, São Paulo, SP
At.: Sr. Otavio Chacon do Amaral Lyra
Tel.: +55 (11) 3896-0555
ri.vivara.com.br (neste website, na aba “Informações Financeiras”, acessar “Documentos CVM” e,
posteriormente, “Prospectos” e, por fim, clicar em “Prospecto Preliminar”).
Coordenadores da Oferta
Banco Itaú BBA S.A.
Banco Itaú BBA S.A.
Avenida 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
http://www.itau.com.br/itaubba-pt/nossos-negocios/ofertas-publicas/ (neste website, clicar em
“Vivara Participações S.A.” e, posteriormente, clicar em “2019” 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
CEP 04538-132, São Paulo, SP
At.: Sr. Bruno Saraiva
Tel.: (11) 2188-4000
http://www.merrilllynch-brasil.com.br (neste website, no item “Prospectos” clicar no item “Vivara” e,
então, clicar em “Prospecto Preliminar”).
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XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Avenida Chedid Jafet, 75, Torre Sul
30º andar
CEP 04551-065, São Paulo, SP
At.: Sr. Fábio Fukuda
Tel.: + 55 (11) 3526-1300
www.xpi.com.br (neste website, clicar em “Investimentos”, depois clicar em “Oferta Pública”, em
seguida clicar em “Distribuição Pública Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da
Vivara Participações S.A.” e, então, clicar em “Prospecto Preliminar”).
Banco J.P. Morgan S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3729, 6º (parte), 10º (parte), 11º, 12º (parte), 13º (parte), 14º e 15º andares
CEP 04538-905
At.: Sr. Marcelo Porto
Tel.: 55 11 4950-3700
www.jpmorgan.com/pages/jpmorgan/brazil/pt/business/prospectos/vivara (neste website, clicar em
“Prospecto Preliminar”)
Instituições Consorciadas
Este Prospecto Preliminar também estará disponível nos seguintes endereços e websites:
(i) CVM, situada na Rua Sete de Setembro, nº 111, 5º andar, CEP 20159-900, na Cidade do Rio
de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro, e na Rua Cincinato Braga, nº 340, 2º, 3º e
4º andares, CEP 01333-010, na Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo
(www.cvm.gov.br, neste website acessar “Central de Sistemas” na página inicial, acessar
“Ofertas Públicas”, em seguida, na tabela de “Primária”, clicar no item “Ações”, depois, na
tabela “Oferta Inicial (IPO)”, clicar em “Volume em R$” e, então, acessar o link referente à
“Vivara Participações S.A.”, e, posteriormente, clicar no link referente ao Prospecto Preliminar
disponível); e
(ii) B3 (http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/servicos/ofertas-publicas/ofertas-em-andamento/ –
neste website acessar “Ofertas em andamento”, depois clicar em “Empresas”, depois clicar em
“Vivara 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 o logotipo das
Instituições Consorciadas), o Anúncio de Início, o Anúncio de Encerramento, eventuais Anúncios
de Retificação, bem como todo e qualquer aviso ou comunicado relativo à Oferta.
Companhia
Vivara Participações S.A.
ri.vivara.com.br (neste website, na aba “Informações Financeiras” acessar “Avisos, Comunicados e
Fatos Relevantes ” e, então, clicar no título do documento correspondente).
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Coordenadores da Oferta
Banco Itaú BBA S.A.
http://www.itau.com.br/itaubba-pt/nossos-negocios/ofertas-publicas/“Vivara Participações S.A.” e,
posteriormente, clicar em “2019” e, em seguida, em “Oferta Pública Inicial de Ações (IPO)”, por fim
clicar em cada anúncio e aviso da oferta.
Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A.
http://www.merrilllynch-brasil.com.br (neste website, no item “Prospectos” clicar no item “Vivara” e,
então, clicar em “Prospecto Preliminar”).
XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.
www.xpi.com.br (neste website, clicar em “Investimentos”, depois clicar em “Oferta Pública”, em
seguida clicar em “Distribuição Pública Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da
Vivara Participações S.A.” e, então, clicar em “Prospecto Preliminar”).
Banco J.P. Morgan S.A.
www.jpmorgan.com/pages/jpmorgan/brazil/pt/business/prospectos/vivara (neste website, clicar no
título do anúncio, aviso ou do documento desejado).
Instituições Consorciadas
Informações adicionais sobre as Instituições Consorciadas podem ser obtidas nas dependências
das Instituições Consorciadas credenciadas junto à B3 para participar da Oferta, bem como na
página da rede mundial de computadores da B3 (www.b3.com.br).
Este Prospecto também estará disponível nos seguintes endereços e websites: (i) CVM, situada na
Rua Sete de Setembro, nº 111, 5º andar, CEP 20159-900, na Cidade do Rio de Janeiro, no Estado
do Rio de Janeiro, e na Rua Cincinato Braga, nº 340, 2º, 3º e 4º andares, CEP 01333-010, na
Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo (www.cvm.gov.br – neste website acessar em
“Central de Sistemas” na página inicial, acessar “Ofertas Públicas”, em seguida, na tabela de
“Secundárias”, clicar no item “Ações”, depois, na página referente a “Ofertas Secundárias em
Análise”, na tabela “Oferta Inicial (IPO) – Volume em R$”, acessar o link referente à “Vivara
Participações S.A.” e, posteriormente, clicar no link referente ao Prospecto Definitivo disponível); e
(ii) B3 (http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/servicos/ofertas-publicas/ofertas-em-andamento/ –
neste website acessar “Empresas”, depois clicar em “Vivara Participações S.A.”, posteriormente
acessar “Prospecto Preliminar”).
Este Prospecto não constitui uma oferta de venda de Ações nos Estados Unidos ou em qualquer
outra jurisdição em que a venda seja proibida, sendo que não será realizado nenhum registro da
Oferta ou das Ações na SEC ou em qualquer agência ou órgão regulador do mercado de capitais de
qualquer outro país, exceto o Brasil. As Ações não poderão ser ofertadas ou vendidas nos Estados
Unidos ou a pessoas consideradas U.S. persons, conforme definido no Regulamento S, sem que
haja o registro sob o Securities Act, ou de acordo com uma isenção de registro nos termos do
Securities Act. A Companhia e os Coordenadores da Oferta não pretendem registrar a Oferta ou as
Ações nos Estados Unidos nem em qualquer agência ou órgão regulador do mercado de capitais de
qualquer outro país.
Tendo em vista a possibilidade de veiculação de matérias na mídia sobre a Companhia e a
Oferta, a Companhia, os Acionistas Vendedores e os Coordenadores da Oferta alertam os
investidores que estes deverão basear suas decisões de investimento única e
exclusivamente nas informações constantes deste Prospecto Preliminar, do Prospecto
Definitivo e do Formulário de Referência.
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LEIA ESTE PROSPECTO PRELIMINAR E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA ANTES DE
ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL AS SEÇÕES “SUMÁRIO DA COMPANHIA – PRINCIPAIS
FATORES DE RISCO RELACIONADOS À COMPANHIA” E “FATORES DE RISCO
RELACIONADOS À OFERTA E ÀS AÇÕES” NAS PÁGINAS 23 E 83 DESTE PROSPECTO
PRELIMINAR, BEM COMO A SEÇÃO 4 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA, PARA UMA
DESCRIÇÃO DE CERTOS FATORES DE RISCO RELACIONADOS À COMPANHIA, À OFERTA
E SUBSCRIÇÃO/AQUISIÇÃO DE AÇÕES QUE DEVEM SER CONSIDERADOS NA TOMADA
DE DECISÃO DE INVESTIMENTO.
A Oferta está sujeita à prévia análise e aprovação da CVM, sendo que o registro da Oferta foi
requerido junto à CVM em 19 de agosto de 2019.
O REGISTRO DA PRESENTE OFERTA NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE
VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU EM JULGAMENTO SOBRE A
QUALIDADE DA COMPANHIA, BEM COMO SOBRE AS AÇÕES A SEREM DISTRIBUÍDAS.
Não há inadequação específica da Oferta a certo grupo ou categoria de investidor. Como
todo e qualquer investimento em valores mobiliários de renda variável, o investimento nas
Ações apresenta riscos e possibilidade de perdas patrimoniais que devem ser
cuidadosamente considerados antes da tomada de decisão de investimentos. Portanto, uma
decisão de investimento nas Ações requer experiência e conhecimentos específicos que
permitam ao investidor uma análise detalhada dos negócios da Companhia, mercado de
atuação e os riscos inerentes aos negócios da Companhia, já que podem, inclusive,
ocasionar a perda integral do valor investido. Recomenda-se que os interessados em
participar da Oferta consultem seus advogados, contadores, consultores financeiros e
demais profissionais que julgarem necessários para auxiliá-los na avaliação da adequação
da Oferta ao perfil de investimento, dos riscos inerentes aos negócios da Companhia e ao
investimento nas Ações.
O investimento em Ações representa um investimento de risco, pois é um investimento em
renda variável e, assim, os investidores que pretendam investir em Ações estão sujeitos a
perdas patrimoniais e riscos, inclusive àqueles relacionados às Ações, à Companhia, ao
setor em que atua, aos seus acionistas e ao ambiente macroeconômico do Brasil, descritos
neste Prospecto Preliminar e no Formulário de Referência, e que devem ser cuidadosamente
considerados antes da tomada de decisão de investimento. O investimento em Ações não é,
portanto, adequado a investidores avessos aos riscos relacionados à volatilidade do
mercado de capitais. Ainda assim, não há qualquer classe ou categoria de investidor que
esteja proibida por lei de subscrever ou adquirir Ações ou, com relação à qual o
investimento em Ações seria, no entendimento da Companhia 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.
BofA Merrill Lynch
O BofA Merrill Lynch está presente no Brasil desde 1953, contando com uma estrutura de
aproximadamente 400 funcionários, com foco na intermediação e negociação de títulos de renda
fixa e variável, em operações de câmbio e na prestação de serviços de banco de investimentos,
incluindo a assessoria financeira em operações de fusões e aquisições, reestruturações e no
mercado de capitais.
A fusão global entre os grupos Merrill Lynch e Bank of America resultou no que o BofA 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 da América serve mais de 59 milhões de clientes a partir de
suas mais de 6.100 agências, mais de 18.000 caixas eletrônicos e um sistema online que atende
mais de 25 milhões de usuários ativos.
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 BofA
Merrill Lynch, fazem parte do índice Dow Jones Industrial Average e são listadas na New York
Stock Exchange.
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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.
XP Investimentos
A XP Investimentos iniciou suas atividades em Porto Alegre, no ano de 2001, com a proposta de
aliar a distribuição de investimentos com educação financeira do investidor. O principal objetivo foi
o de proporcionar aos seus clientes o acesso a uma ampla gama de produtos e serviços
financeiros em um único provedor, por meio das suas principais divisões de negócio: corretora de
valores, gestão de recursos, corretora de seguros, educação financeira e mercado de capitais.
Em 2003, houve a constituição da XP Educação como uma empresa independente e responsável
por oferecer cursos de investimentos para clientes e o público em geral.
No ano de 2005, a XP Gestão de Recursos iniciou suas atividades com a criação do fundo
XP Investor FIA. Neste mesmo ano, a XP Investimentos atingiu a marca de 10.000 (dez mil)
clientes e 25 (vinte e cinco) escritórios de agentes de investimento credenciados.
Em 2007, foi realizada a aquisição da AmericaInvest, corretora situada no Rio de Janeiro e marcou
o início da atuação da XP Investimentos como corretora de valores e, consequentemente, o
lançamento da área institucional.
No ano de 2008, foi a primeira corretora independente, não ligada a bancos, a lançar um fundo de
capital protegido. Adicionalmente, a XP Educação, por meio de seus cursos de educação
financeira, atingiu a marca de 100.000 (cem mil) alunos.
Em 2010, criou-se a área de renda fixa e a XPTV, canal de informação em tempo real sobre o
mercado financeiro para assessores. No mesmo ano, a XP Investimentos recebeu investimento do
fundo de Private Equity inglês Actis.
Em 2011, deu-se o início das atividades do Grupo XP no mercado internacional, por meio da
criação da XP Securities, sediada em Nova Iorque (EUA).
Em 2012, a XP Investimentos recebeu investimento do fundo de Private Equity norte-americano
General Atlantic.
Em 2013, a XP Investimentos atingiu 75.000 (setenta e cinco mil) clientes ativos e
R$9.500.000.000,00 (nove bilhões e quinhentos mil reais) sob custódia. A expansão das atividades
do Grupo XP no mercado internacional ocorreu em 2014, através da abertura do escritório da
XP Securities, em Miami.
Em 2014, a XP Investimentos adquiriu a Clear Corretora. Em 2016, anunciou a aquisição de 100%
do capital da Rico Corretora.
Em renda fixa, a XP Investimentos possui aproximadamente R$35.000.000.000,00 (trinta e cinco
bilhões de reais) sob custódia, e disponibiliza em sua Plataforma Bancária cerca de 60 (sessenta)
emissores. A XP Investimentos, através da área de mercado de capitais, coordenou diversas
ofertas públicas de Debêntures, Debêntures de Infraestrutura, Fundo de Investimento em Direitos
Creditórios (FIDC), Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA), Certificados de Recebíveis
Imobiliário (CRI) e Fundo de Investimento Imobiliário (FII). Em 2014, a XP Investimentos fechou o
1º contrato de formador de mercado de CRA.
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Em 2015, a XP Investimentos atuou como coordenador líder das ofertas de FIDC Angá Sabemi
Consignados II (R$128 milhões), CRA da 1ª e 2ª Série da 1ª Emissão da RB Capital Securitizadora –
Risco Burger King (R$102 milhões), CRA da 74ª Série da 1ª Emissão da Eco Securitizadora – Risco
Alcoeste (R$35 milhões) e Debênture 12.431, em Duas Séries, da Saneatins (R$190 milhões). Ainda,
atuando como coordenador, a XP Investimentos participou da Debênture 12.431, em Série Única, da
VLI Multimodal (R$232 milhões), Debênture 12.431, em Série Única, da Ventos de São Tito Holding
(R$111 milhões), CRA da 72ª Série da 1ª Emissão da Eco Securitizadora – Risco JSL
(R$150 milhões) e CRA da 1ª Série da 7ª Emissão da Gaia Agro Securitizadora – Risco Jalles
Machado (R$67 milhões).
Em 2016, as principais ofertas que a XP Investimentos atuou como coordenador líder foram: Cotas
Seniores e Mezaninos do FIDC Angá Sabemi Consignados V (R$194 milhões), CRA da 1ª Série da
1ª Emissão da Ápice Securitizadora – Risco Bartira (R$70 milhões), CRA da 79ª Série da 1ª Emissão
da Eco Securitizadora – Risco Burger King (R$202 milhões), CRA da 3ª Série da 1ª Emissão da
Ápice Securitizadora – Risco Jalles Machado (R$135 milhões), Cotas Seniores do FIDC Credz
(R$60 milhões) e Debênture 12.431, em Série Única, da Calango 6 (R$43,5 milhões). Ainda, atuando
como coordenador, a XP Investimentos participou do CRI da 127ª Série da 1ª Emissão da RB Capital
Securitizadora – Risco Atento (R$30 milhões), CRI da 135ª Série da 1ª Emissão da RB Capital
Securitizadora – Risco Iguatemi (R$275 milhões), CRI da 73ª Série da 1ª Emissão da Ápice
Securitizadora – Risco Vale (R$140 milhões), CRI da 272ª Série da 2ª Emissão da Cibrasec
Securitizadora – Risco Multiplan (R$300 milhões), CRA da 3ª e 4ª Séries da 1ª Emissão da RB
Capital Securitizadora – Risco Raízen (R$675 milhões), CRA da 83ª Série da 1ª Emissão da Eco
Securitizadora – Risco JSL (R$200 milhões), CRA da 1ª Série da 6ª Emissão da Octante
Securitizadora – Risco São Martinho (R$350 milhões), CRA da 3ª Série da 1ª Emissão da Ápice
Securitizadora – Risco Jalles Machado (R$135 milhões), Debênture 12.431, em Duas Séries, da
Cemar (R$270 milhões), Debênture 12.431, em Duas Séries, da Celpa (R$300 milhões), Debênture
12.431, em Três Séries, da TCP (R$588 milhões) e Debênture 12.431, da 1ª Série, da Comgás
(R$675 milhões).
Em 2017, a XP participou como coordenadora líder das ofertas do CRA da 104ª Série da 1ª Emissão
da Eco Securitizadora – Risco VLI (R$260 milhões), CRA da 99ª Série da 1ª Emissão da Eco
Securitizadora – Risco Coruripe (R$135 milhões), CRA da 1ª Série da 4ª Emissão da Vert
Securitizadora – Risco Tereos (R$313 milhões), Debênture, em Três Séries, da Light
(R$398 milhões) e Debênture, em Duas Séries, da Movida (R$400 milhões), e como coordenador
nas ofertas do CRA da 117ª e 118ª Séries da 1ª Emissão da Eco Securitizadora – Risco Camil
(R$405 milhões), CRA da 116ª Série da 1ª Emissão da Eco Securitizadora – Risco JSL S.A.
(R$270 milhões), CRA da 6ª e 7ª Séries da 1ª Emissão da RB Capital Companhia de Securitização
(R$969 milhões) – Risco Raízen S.A., CRI da 1ª Série da 5ª Emissão da Brazil Realty Companhia
Securitizadora de Créditos Imobiliários – Risco Cyrela (R$150 milhões), CRI da 64ª Série da
1ª Emissão da Ápice Securitizadora S.A. – Risco MRV (R$270 milhões), CRI da 145ª Série da
1ª Emissão da RB Capital Companhia de Securitização – Risco Aliansce (R$180 milhões), CRI da
82ª Série da 1ª Emissão da Ápice Securitizadora S.A. – Risco Urbamais, CRI da 25ª Série da
1ª Emissão da Isec Securitizadora – Risco Direcional Engenharia (R$198 milhões),
Debênture 12.431, em Duas Séries, da Energisa S.A. (R$374 milhões), Debênture 12.431, da
1ª Série, da CCR AutoBAN. Além disso, também participou das ofertas públicas iniciais de
distribuição de ações da Movida e da Ômega Geração.
Como resultado de sua estratégia, atualmente a XP Investimentos possui presença diferenciada no
atendimento do investidor pessoa física, sendo líder nesse segmento, de acordo com a B3, com
mais de 300.000 (trezentos mil) clientes ativos, resultando em um volume superior a R$80 (oitenta)
bilhões de ativos sob custódia.
Em agosto de 2017, a XP Investimentos possui cerca de 700 (setecentos) escritórios afiliados e
cerca de 2,4 mil assessores.
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Banco J.P. Morgan S.A.
O J.P. Morgan está presente no Brasil desde a década de 60. Em setembro de 2000, como
resultado da fusão entre o J.P. Morgan e o Banco Chase Manhattan S.A., consolidou-se como um
banco com operações de atacado e investimentos. No início de 2004, a holding J.P. Morgan Chase
& Co. adquiriu o Bank One Corp., em março de 2008 adquiriu o Bear Stearns e em setembro do
mesmo ano adquiriu grande parte das operações bancárias do Washington Mutual, fatores que não
só aumentaram a presença da instituição financeira nas regiões do meio-oeste e sudoeste dos
Estados Unidos, como fortaleceram a atuação no segmento de cartões de crédito.
No Brasil, o J.P. Morgan atua em diversas áreas. A área de Investment Banking oferece assessoria
em operações de fusões e aquisições, reestruturações societárias, emissões de títulos de dívida e
emissões de ações, no mercado local e internacional, entre outros; a área de Local Markets, Sales
& Trading oferece produtos de tesouraria a clientes corporativos e institucionais e de private
banking; a corretora oferece serviços de intermediação em contratos futuros, opções, ações e
empréstimo de valores mobiliários para clientes institucionais e de private banking; a área de
Equities oferece produtos de equities em geral, tais como operações de derivativos; a área de
Treasury Services oferece serviços de conta corrente, pagamento e recebimento, e investimentos
em renda fixa; a área de Trade and Loan Products oferece produtos de trade, garantias bancárias
e financiamentos; a área de Direct Custody and Clearing oferece serviços de custódia a
investidores não residentes; e as áreas de Asset Management e Wealth Management oferecem
serviços de gestão de recursos, sendo que esta última também provê crédito e assessora os
clientes pessoas físicas de alta renda em seus investimentos.
O J.P. Morgan faz parte do J.P. Morgan Chase & Co. (NYSE: JPM), uma instituição financeira com
atuação global e ativos de aproximadamente US$2,6 trilhões, em 31 de dezembro de 2018,
segundo relatórios financeiros divulgados aos investidores. O J.P. Morgan Chase & Co. atua com
empresas e investidores institucionais, além de hedge funds, governos e indivíduos afluentes em
mais de 100 países, conforme informação disponibilizada na página do J.P. Morgan Chase & Co.
na internet. Em 2008, o J.P. Morgan Chase & Co. foi o primeiro banco na história a consolidar as
posições de liderança mundial nos mercados de fusões e aquisições, emissão de dívida e ações,
segundo dados da Dealogic e Thomson. No mercado de emissão de ações especificamente, o J.P.
Morgan Chase & Co. é o líder mundial no histórico acumulado desde 2007, segundo a Dealogic
(Global Equity e Equity Linked). Essa posição de liderança do J.P. Morgan Chase & Co. está
refletida nas premiações obtidas no mercado de ações, as quais totalizam um recorde de quatorze
prêmios da revista IFR desde 2007, que resumiu seu artigo mencionando que nunca, durante a
longa história da premiação, um banco foi tão dominante. O J.P. Morgan Chase & Co. também foi a
única instituição financeira a ser escolhida como uma das empresas mais influentes do mundo pela
publicação Business Week.
Por dois anos consecutivos, 2008 e 2009, o J.P. Morgan Chase & Co. foi escolhido pela publicação
Latin Finance como o “Best Equity House in Latin America”. Em 2008, o J.P. Morgan Chase & Co.
recebeu também o prêmio “Best M&A House in Latin America” e, em 2009, o prêmio “Best
Investment Bank in Latin America”, ambos concedidos pela Latin Finance. Em 2011, o J.P. Morgan
Chase & Co. recebeu os prêmios “Best Investment Bank in Latin America”, concedido pela Latin
Finance, e “Best M&A House in Mexico”, “Best M&A House in Chile”, “Best Debt House in Brazil” e
“Best Investment Bank in Chile”, concedidos pela Euromoney. Em 2012, o J.P. Morgan Chase &
Co. foi premiado como “Best Investment Bank in Latin America”, assim como “Best M&A House”,
ambos pela Latin Finance. Em 2015, o J.P. Morgan Chase & Co. recebeu o prêmio de “Best Equity
House in Latin America” pela Euromoney e “Best Investment Bank in Latin America” pela Latin
Finance. Em 2016, o J.P. Morgan Chase & Co. recebeu o prêmio de “Best Investment Bank in Latin
America” e, em 2017, “Bond House of Year in Latin America” pela Latin Finance. A equipe de
Equity Sales da América Latina do J.P. Morgan foi eleita pelo Institutional Investor número 1 nos
últimos três anos, em 2015, 2016 e 2017.
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Essas premiações refletem a posição de liderança do J.P. Morgan Chase & Co. na América Latina,
bem como sua presença nas mais relevantes transações, como as ofertas de MercadoLibre,
Localiza, Unidas, Intermédica, Stone, Falabella, Mall Plaza, Intermédica, Globant, Central Puerto,
PagSeguro, Burger King Brasil, Petrobras Distribuidora, Nexa Resoucers, Camil, Magazine Luiza,
Supervielle, Atacadão (“IPO of the Year” em 2017, segundo a Latin Finance), IRB-Brasil
Resseguros, Biotoscana, Instituto Hermes Pardini, Azul, CCR, Lojas Americanas, Alupar, BR Malls,
Jose Cuervo, Ienova (“Follow-on of the Year” em 2017, segundo a Latin Finance), MercadoLibre,
Nemak, GICSA, Par Corretora, Telefônica Brasil, Via Varejo, Grupo Lala, BB Seguridade, Enersis,
Banorte, Visanet, Cemex, Brasil Foods, Natura, Vale, Fleury, Arcos Dorados, Petrobras, Grupo
Sura, Cemex, America Movil e Banco do Brasil, entre outras. Essa posição de liderança no Brasil e
América Latina é respaldada por uma plataforma de produtos completa, incluindo dívida
conversível, bem como uma força de vendas mundial que colocou, entre 1º de janeiro de 2008 e 31
de dezembro de 2018, US$2,597 bilhões em ações em 4.061 transações, segundo a Dealogic
(crédito total para os coordenadores).
No âmbito global, a equipe de equity research do J.P. Morgan Chase & Co. conquistou o prêmio
“#1 Equity Research Team in Latin America” em 2009, 2010, 2011, 2014 e 2017 concedido pela
Institutional Investor. Além desses, nos últimos anos, o J.P. Morgan Chase & Co. recebeu os
prêmios “Bank of the Year” (2008, 2017 e 2018), “Equity House of the Year” (2008, 2009 e 2016),
“Americas Equity House of the Year” (2016), “Bond House of the Year” (2008), “Derivatives House
of the Year” (2008), “Loan House of the Year” (2012 e 2017), “Securitization House of the Year”
(2008 e 2010), “Leveraged Loan House of the Year” (2008), “Leveraged Finance House of the
Year” (2008), “High-Yield Bond House of the Year” (2012), “Financial Bond House of the Year”
(2009), “Latin America Bond House of the Year” (2009) – concedidos pela International Financing
Review – bem como o prêmio “Best Investment Bank” da revista Global Finance em 2010, 2013,
2015 e 2018. Esta última publicação também nomeou o J.P. Morgan Chase & Co. como “Best
Equity Bank” e “Best Debt Bank” no ano de 2010 baseado em pesquisa realizada com clientes
globais.
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RELACIONAMENTO ENTRE A COMPANHIA, OS ACIONISTAS VENDEDORES E OS
COORDENADORES DA OFERTA
RELACIONAMENTO ENTRE A COMPANHIA E OS COORDENADORES DA OFERTA
Relacionamento entre a Companhia e o Coordenador Líder
Na data deste Prospecto, além do relacionamento relativo à Oferta e ao descrito acima, a
Companhia e/ou sociedades de seu conglomerado econômico possuem o seguinte relacionamento
comercial com o Coordenador Líder e/ou sociedades de seu conglomerado financeiro:


1 (uma) operação de crédito na modalidade de empréstimo 4.131, no valor total de
US$22.984.984,00, com saldo em aberto de R$51.233.571,87 em 30 de agosto de 2019,
celebrada 30 de maio de 2017, com vencimento em 01 de junho de 2021, taxa de
aproximadamente USD + 4,68% a.a. e garantida por cessão fiduciária de recebíveis de cartão
de crédito;



1 (um) contrato de derivativos com valor nocional de R$75.000.002,79, com saldo em aberto
de 52.657.118,77 em 30 de agosto de 2019 referente à diferença de taxas do contrato de
derivativo (taxa de aproximadamente USD + 4,68% a.a e taxa de 100% do CDI + 3.5% a.a.),
sob administração discricionária do Coordenador Líder, com vencimento em 1º de junho de
2021. Devido à natureza dessas operações de derivativos, não há predeterminação de taxa
e/ou remuneração a favor do Coordenador Líder ou sociedades do seu grupo econômico,
sendo que o Coordenador Líder poderá averiguar ao término de referidos contratos ganho ou
perda decorrentes de tais operações e garantida por cessão fiduciária de recebíveis de cartão
de crédito;



1 (uma) operação de crédito na modalidade de empréstimo 4131, no valor total de EUR
10.428.736,96, com saldo em aberto de R$47.552.933,00 em 30 de agosto de 2019, celebrada
13 de março de 2019, com vencimento em 13 de março de 2020, taxa de aproximadamente
EUR + 0,54% a.a. e garantida por cessão fiduciária de recebíveis de cartão de crédito;



1 (um) contrato de derivativos com valor nocional de R$45.000.000,00, com saldo devedor de
R$ 47.583.323,83 em 30 de agosto de 2019 e taxa de (EUR + 0,54% a.a. e 100% do CDI + 2%
a.a.), sob administração discricionária do Coordenador Líder, com vencimento em 13 de março
de 2020 e garantido por cessão fiduciária de recebíveis de cartão de crédito. Devido à natureza
dessas operações de derivativos, não há predeterminação de taxa e/ou remuneração a favor
do Coordenador Líder ou sociedades do seu grupo econômico, sendo que o Coordenador
Líder poderá averiguar ao término de referidos contratos ganho ou perda decorrentes de tais
operações;



Serviços de cash management em que o Coordenador Líder processa pagamentos
relacionados a salários, fornecedores etc., contratados a partir de 17 de novembro de 2016, e
vencimento em 31 de setembro de 2021. Devido à natureza dessas operações, não há
predeterminação de taxa e/ou remuneração em favor do Coordenador Líder ou sociedades do
seu grupo econômico. Não há qualquer garantia prestada no âmbito destas operações;



Serviços de cobrança registrada com volume mensal de 1.600 títulos que totalizam
aproximadamente R$400 mil. O contrato de cobrança é por prazo indeterminado podendo ser
rescindido a qualquer momento com aviso prévio de 30 dias. A taxa cobrada varia entre
R$1,00 e R$2,00 por título; e



Serviços de captura e liquidação de cartões de débito e crédito como meio de pagamento,
através de equipamentos e conexões fornecidos pela Rede para todos os canais de vendas,
inclusive e-commerce. O volume de pagamentos é de R$720 milhões/ano até R$1,5 bilhão/ano
por 24 meses, válido até 30/05/2021 com a Tellerina somente.
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Além do relacionamento relativo à Oferta e ao descrito acima, a Companhia e/ou sociedades de
seu grupo econômico não possui, na data deste Prospecto, qualquer relacionamento relevante com
o Coordenador Líder e/ou qualquer sociedade do seu conglomerado financeiro. Entretanto, a
Companhia contratou e poderá, no futuro, contratar o Coordenador Líder e/ou qualquer sociedade
do seu conglomerado financeiro para celebrar acordos e/ou para realização de operações
financeiras usuais, em condições a serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo,
entre outras, investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de
investimento, formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações
financeiras necessárias à condução das suas atividades.
O Coordenador Líder e/ou qualquer sociedade do seu conglomerado financeiro poderão negociar
outros valores mobiliários (que não Ações ou que não valores mobiliários referenciados,
conversíveis ou permutáveis nas Ações) de emissão da Companhia. Adicionalmente, nos termos
da regulamentação aplicável, o Coordenador Líder e/ou qualquer sociedade do seu conglomerado
financeiro poderão (i) mediante a solicitação de seus clientes, adquirir ou alienar quaisquer valores
mobiliários de emissão da Companhia, com o fim de prover liquidez; (ii) negociar valores
mobiliários de emissão da Companhia com o fim de realizar arbitragem entre valores mobiliários e
seus certificados de depósito e/ou arbitragem entre índice de mercado e contrato futuro
referenciado em Ações, ações ordinárias ou ações preferenciais 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.
Adicionalmente, o Itaú BBA e/ou sociedades integrantes do grupo econômico do Itaú BBA e fundos
de investimento administrados e/ou geridos por sociedades integrantes de seu grupo econômico
eventualmente realizaram negociações de valores mobiliários de emissão da Companhia e/ou
possuem títulos e valores mobiliários de emissão e/ou lastreados em créditos originados pela
Companhia e/ou de sociedades de seu grupo econômico, sendo que: (i) em nenhum caso tais
negociações envolveram ações representativas de participações que atingiram nos últimos
12 meses, 5% do nosso capital social; e (ii) em todos os casos, consistiram em operações em
bolsa de valores a preços e condições de mercado.
O Coordenador Líder e/ou sociedades de seu conglomerado financeiro poderão celebrar, no
exterior, a pedido de seus clientes, operações com derivativos, tendo as Ações como ativo de
referência, de acordo com as quais se comprometerão a pagar a seus clientes a taxa de retorno
das Ações contra o recebimento de taxas de juros fixas ou flutuantes (incluindo operações de total
return swap). O Coordenador Líder e/ou sociedades de seu conglomerado financeiro podem
adquirir Ações na Oferta como forma de proteção (hedge) para essas operações, o que poderá
afetar a demanda, o preço das Ações ou outros termos da Oferta, sem, contudo, gerar demanda
artificial durante a Oferta. Para mais informações veja a seção “Fatores de Risco Relacionados às
Ações e à Oferta – A eventual contratação e realização de operações de total return swap e hedge
podem influenciar a demanda e o preço das Ações”, na página 87 deste Prospecto.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme previsto na seção
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição” na página 46 deste Prospecto, não há
qualquer outra remuneração a ser paga pela Companhia ao Coordenador Líder e/ou qualquer
sociedade do seu conglomerado, cujo cálculo esteja relacionado ao Preço por Ação.
A Companhia declara que não há qualquer conflito de interesse em relação à atuação do
Coordenador Líder como instituição intermediária da Oferta. Ainda, a Companhia declara que, além
das informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre a
Companhia e o Coordenador Líder ou qualquer sociedade de seu conglomerado financeiro.
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Relacionamento entre a Companhia e o BofA Merrill Lynch
Na data deste Prospecto, além do relacionamento referente à Oferta, a Companhia não mantém
relacionamento comercial relevante com o BofA Merrill Lynch e/ou sociedades de seu
conglomerado econômico.
Além disso, nos últimos 12 meses que antecederam o lançamento da presente Oferta, o BofA
Merrill Lynch e/ou sociedades de seu conglomerado econômico não participaram de qualquer outra
oferta pública de títulos e valores mobiliários de emissão da Companhia.
A Companhia poderá, no futuro, contratar o BofA Merrill Lynch e/ou sociedades de seu
conglomerado econômico para celebrar acordos e para realização de operações financeiras, em
condições a serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras,
investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimentos,
formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras
necessárias à condução de suas atividades.
O BofA Merrill Lynch e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão negociar outros
valores mobiliários (que não Ações ou valores mobiliários referenciados, conversíveis, ou
permutáveis em ações ordinárias) de emissão da Companhia. Adicionalmente, nos termos da
regulamentação aplicável, o BofA Merrill Lynch e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico
poderão (i) mediante a solicitação de seus clientes, adquirir ou alienar quaisquer valores
mobiliários de emissão da Companhia, com o fim de prover liquidez; (ii) negociar valores
mobiliários de emissão da Companhia com o fim de realizar arbitragem entre valores mobiliários e
seus certificados de depósito e/ou arbitragem entre índice de mercado e contrato futuro
referenciado nas ações ordinárias de emissão da Companhia; e (iii) realizar operações destinadas
a cumprir obrigações assumidas antes da contratação do BofA Merrill Lynch no âmbito da Oferta
decorrentes de empréstimos de valores mobiliários, exercício de opções de compra e venda por
terceiros e/ou contratos de compra
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista na seção
“Informações sobre a Oferta – Custos de Distribuição”, na página 46 deste Prospecto, não há
qualquer outra remuneração a ser paga pela Companhia ao BofA Merrill Lynch 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 BofA Merrill Lynch poderá fazer jus,
ainda, a eventuais ganhos oriundos da estabilização do preço das Ações.
A Companhia declara que não há qualquer conflito de interesses referente à atuação do BofA
Merrill Lynch como instituição intermediária na Oferta. Ainda, a Companhia declara que, além das
informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre a Companhia
e o BofA Merrill Lynch ou qualquer sociedade de seu grupo econômico.
Relacionamento entre a Companhia e a XP Investimentos
Na data deste Prospecto, além das relações decorrentes da Oferta, a XP Investimentos, e as
demais sociedades de seu conglomerado financeiro não possuem relacionamentos comerciais com
a Companhia e/ou sociedades integrantes de seu grupo econômico.
Além disso, nos últimos 12 meses que antecederam o lançamento da presente Oferta, a
XP Investimentos e/ou qualquer sociedade do seu conglomerado econômico não participaram de
qualquer outra oferta pública de títulos e valores mobiliários de emissão da Companhia.
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A Companhia contratou e poderá vir a contratar, no futuro, a XP Investimentos e/ou sociedades de
seu conglomerado econômico para celebrar acordos e para realização de operações financeiras,
em condições a serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras,
investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimentos,
formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras
necessárias à condução de suas atividades.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista na seção
“Informações sobre a Oferta – Custos de Distribuição”, na página 46 deste Prospecto, não há
qualquer outra remuneração a ser paga pela Companhia à XP Investimentos 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, a XP Investimentos poderá fazer jus, ainda,
a eventuais ganhos oriundos da estabilização do preço das Ações.
A Companhia declara que não há qualquer conflito de interesses referente à atuação da
XP Investimentos como instituição intermediária na Oferta. Ainda, a Companhia declara que, além
das informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre a
Companhia e a XP Investimentos ou qualquer sociedade de seu grupo econômico.
Relacionamento entre a Companhia e o J.P. Morgan
Na data deste Prospecto, além das relações decorrentes da Oferta, o J.P. Morgan e as demais
sociedades de seu conglomerado financeiro não possuem relacionamentos comerciais com a
Companhia e/ou sociedades integrantes de seu grupo econômico.
Além disso, nos últimos 12 meses que antecederam o lançamento da presente Oferta, o J.P.
Morgan e/ou qualquer sociedade do seu conglomerado econômico não participaram de qualquer
outra oferta pública de títulos e valores mobiliários de emissão da Companhia.
A Companhia contratou e poderá vir a contratar, no futuro, o J.P. Morgan e/ou sociedades de seu
conglomerado econômico para celebrar acordos e para realização de operações financeiras, em
condições a serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras,
investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimentos,
formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras
necessárias à condução de suas atividades.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista na seção
“Informações sobre a Oferta – Custos de Distribuição”, na página 46 deste Prospecto, não há
qualquer outra remuneração a ser paga pela Companhia ao J.P. Morgan 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 J.P. Morgan poderá fazer jus, ainda, a
eventuais ganhos oriundos da estabilização do preço das Ações.
A Companhia declara que não há qualquer conflito de interesses referente à atuação do J.P.
Morgan como instituição intermediária na Oferta. Ainda, a Companhia declara que, além das
informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre a Companhia
e o J.P. Morgan ou qualquer sociedade de seu grupo econômico.
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RELACIONAMENTO ENTRE OS ACIONISTAS VENDEDORES E OS COORDENADORES DA
OFERTA
Relacionamento entre os Acionistas Vendedores e o Coordenador Líder
Na data deste Prospecto, além das relações decorrentes da presente Oferta, o Coordenador Líder
e/ou outras sociedades do seu conglomerado financeiro, prestam serviços bancários ao para
alguns Acionistas Vendedores Pessoas Físicas, 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 Coordenador Líder e/ou qualquer sociedade do seu
conglomerado financeiro. Entretanto, os Acionistas Vendedores poderão, no futuro, contratar o
Coordenador Líder 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 Coordenador Líder
e/ou qualquer sociedade do seu conglomerado econômico não participaram de qualquer outra
oferta pública de títulos e valores mobiliários de emissão dos Acionistas Vendedores e não foram
realizadas aquisições e vendas, pelo Coordenador Líder e/ou qualquer sociedade de seu
conglomerado econômico, de valores mobiliários dos Acionistas Vendedores.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, prevista em “Informações sobre a
Oferta – Custos de Distribuição”, na página 46 deste Prospecto, não há qualquer outra
remuneração a ser paga pelos Acionistas Vendedores Pessoas Físicas ao Coordenador Líder cujo
cálculo esteja relacionado ao Preço por Ação. Não há, na data deste Prospecto, quaisquer
operações celebradas entre nós, os Acionistas Vendedores Pessoas Físicas e os Coordenadores
da Oferta e/ou outras sociedades pertencentes ao seu grupo econômico que estejam vinculadas à
Oferta e/ou ao Preço por Ação.
Os Acionistas Vendedores Pessoas Físicas declaram que não há qualquer conflito de interesse
referente à atuação do Coordenador Líder como instituição intermediária da Oferta. Ainda, os
Acionistas Vendedores Pessoas Físicas declaram que, além das informações prestadas acima,
não há qualquer outro relacionamento relevante entre os Acionistas Vendedores Pessoas Físicas e
o Coordenador Líder ou qualquer sociedade de seu grupo econômico.
Relacionamento entre os Acionistas Vendedores e o BofA Merrill Lynch
Na data deste Prospecto, além do relacionamento referente à Oferta, os Acionistas Vendedores
não possuem relacionamentos comerciais com o BofA Merrill Lynch e/ou sociedades integrantes
de seu grupo econômico.
Nos últimos 12 meses que antecederam o lançamento da presente Oferta, o BofA Merrill Lynch
e/ou qualquer sociedade do seu conglomerado econômico não participaram de qualquer outra
oferta pública de títulos e valores mobiliários de emissão dos Acionistas Vendedores e não foram
realizadas aquisições e vendas, pelo BofA Merrill Lynch e/ou qualquer sociedade de seu
conglomerado econômico, de valores mobiliários dos Acionistas Vendedores.
Os Acionistas Vendedores poderão vir a contratar, no futuro, o BofA Merrill Lynch e/ou sociedades
de seu conglomerado econômico para celebrar acordos e para realização de operações
financeiras, em condições a serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre
outras, investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de
investimentos, formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações
financeiras necessárias à condução de suas atividades.
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Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista na seção
“Informações sobre a Oferta – Custos de Distribuição”, na página 46 deste Prospecto, não há
qualquer outra remuneração a ser paga pelos Acionistas Vendedores ao BofA Merrill Lynch 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 BofA Merrill Lynch
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 BofA Merrill Lynch 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 BofA Merrill Lynch ou qualquer
sociedade de seu grupo econômico.
Relacionamento entre os Acionistas Vendedores e a XP Investimentos
Na data deste Prospecto, além do relacionamento referente à Oferta, os Acionistas Vendedores
possuem os seguintes relacionamentos comerciais com a XP Investimentos e/ou sociedades
integrantes de seu grupo econômico:
Duas contas abertas em nome das pessoas físicas: Marcio Monteiro Kaufman, titular do
CPF: 219.223.278-08 e Paulo Kruglensky, titular do CPF: 220.846.998-43.
Os Acionistas Vendedores poderão vir a contratar, no futuro, a XP Investimentos e/ou sociedades
de seu conglomerado econômico para a realização de operações financeiras, em condições a
serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras, assessoria financeira em
operações de fusões e aquisições, investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de
serviços de banco de investimento, formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou
quaisquer outras operações financeiras necessárias à condução de suas atividades.
Nos últimos 12 (doze) meses que antecederam o lançamento da presente Oferta, a
XP Investimentos e/ou as sociedades de seu conglomerado econômico não participaram de ofertas
públicas de valores mobiliários de emissão dos Acionistas Vendedores, ou em operações de
financiamento e em reestruturações societárias dos Acionistas Vendedores, conforme aplicável.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista na seção
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição”, na página 46 deste Prospecto, não há
qualquer outra remuneração a ser paga pelos Acionistas Vendedores à XP Investimentos e/ou a
sociedades de seu conglomerado econômico cujo cálculo esteja relacionado ao Preço por Ação.
Não obstante, nos termos do Contrato de Estabilização, durante a Oferta, à XP Investimento
poderá fazer jus, ainda, a eventuais ganhos oriundos de estabilização de preço das Ações.
Os Acionistas Vendedores declaram que não há qualquer conflito de interesse em relação à
atuação da XP Investimentos como instituição intermediária da Oferta. Ainda, os Acionistas
Vendedores declaram que, além das informações prestadas acima, não há qualquer outro
relacionamento entre os Acionistas Vendedores e a XP Investimentos e/ou qualquer sociedade de
seu conglomerado econômico.
Relacionamento entre os Acionistas Vendedores e o J.P. Morgan
Na data deste Prospecto, além do relacionamento referente à Oferta, os Acionistas Vendedores
não possuem relacionamentos comerciais com o J.P. Morgan e/ou sociedades integrantes de seu
grupo econômico.
Nos últimos 12 meses que antecederam o lançamento da presente Oferta, o J.P. Morgan e/ou
qualquer sociedade do seu conglomerado econômico não participaram de qualquer outra oferta
pública de títulos e valores mobiliários de emissão dos Acionistas Vendedores e não foram
realizadas aquisições e vendas, pelo J.P. Morgan e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado
econômico, de valores mobiliários dos Acionistas Vendedores.
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Os Acionistas Vendedores poderão vir a contratar, no futuro, o J.P. Morgan e/ou sociedades de
seu conglomerado econômico para celebrar acordos e para realização de operações financeiras,
em condições a serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras,
investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimentos,
formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras
necessárias à condução de suas atividades.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista na seção
“Informações sobre a Oferta – Custos de Distribuição”, na página 46 deste Prospecto, não há
qualquer outra remuneração a ser paga pelos Acionistas Vendedores ao J.P. Morgan 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 J.P. Morgan 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 J.P. Morgan 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 J.P. Morgan ou qualquer sociedade de seu grupo
econômico.
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FATORES DE RISCO RELACIONADOS À OFERTA E ÀS AÇÕES
O investimento nas Ações envolve alto grau de risco. Antes de tomar qualquer decisão de
investimento nas Ações, investidores em potencial devem analisar cuidadosamente todas as
informações contidas neste Prospecto, incluindo os riscos mencionados abaixo, os riscos
constantes da seção “Sumário da Companhia – Principais Fatores de Risco da Companhia” na
página 23 deste Prospecto e na seção “4. Fatores de Risco” do Formulário de Referência, na
página 428 deste Prospecto, e as demonstrações financeiras da Companhia e respectivas notas
explicativas anexas a este Prospecto.
As atividades, situação financeira, resultados operacionais, fluxos de caixa, liquidez e/ou negócios
futuros da Companhia podem ser afetados de maneira adversa por quaisquer desses riscos e por
qualquer dos fatores de risco descritos a seguir. O preço de mercado das ações ordinárias de
emissão da Companhia pode diminuir devido à ocorrência de quaisquer desses riscos e/ou de
outros fatores, e os investidores podem vir a perder parte substancial ou todo o seu investimento
nas Ações. Os riscos descritos abaixo são aqueles que, atualmente, a Companhia e os Acionistas
Vendedores acreditam que poderão afetar a Companhia de maneira adversa. Riscos adicionais e
incertezas atualmente não conhecidas pela Companhia ou pelos Acionistas Vendedores, ou que
atualmente são considerados irrelevantes, também podem prejudicar suas atividades de maneira
significativa.
Para os fins desta seção, 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 ordinárias de emissão da Companhia.
Expressões similares incluídas nesta seção devem ser compreendidas nesse contexto.
Esta seção faz referência apenas aos fatores de risco relacionados à Oferta e às Ações. Para os
demais fatores de risco, os investidores devem ler a seção “4. Fatores de Risco” do Formulário de
Referência, contido na página 428 deste Prospecto.
A volatilidade e a falta de liquidez do mercado brasileiro de valores mobiliários poderão
limitar substancialmente a capacidade dos investidores de vender as ações emitidas pela
Companhia pelo preço e na ocasião que desejarem.
O investimento em valores mobiliários negociados em mercados emergentes, como o Brasil,
envolve, com frequência, maior risco em comparação a outros mercados mundiais com condições
políticas e econômicas mais estáveis, sendo tais investimentos considerados, em geral, de
natureza mais especulativa. Esses investimentos estão sujeitos a determinados riscos econômicos
e políticos, tais como, entre outros: (i) mudanças no ambiente regulatório, fiscal, econômico e
político que possam afetar a capacidade de investidores de obter retorno, total ou parcial, em
relação a seus investimentos; e (ii) restrições a investimento estrangeiro e a repatriamento do
capital investido.
O mercado brasileiro de valores mobiliários é substancialmente menor, menos líquido e mais
concentrado do que os principais mercados de valores mobiliários, podendo, inclusive, ser mais
volátil do que alguns mercados internacionais, como os dos Estados Unidos e os europeus. Essas
características do mercado de capitais brasileiro poderão limitar substancialmente a capacidade
dos investidores de vender as ações de emissão da Companhia, de que sejam titulares, pelo preço
e na ocasião desejados, o que pode ter efeito substancialmente adverso no preço das ações de
emissão da Companhia. Se um mercado ativo e líquido de negociação não for desenvolvido e
mantido, o preço de negociação das ações de emissão da Companhia pode ser negativamente
impactado.
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A B3 apresentou, em 31 de dezembro de 2018, capitalização bursátil de, aproximadamente,
R$3,6 trilhões (ou US$917 bilhões) e uma média diária de negociação no exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2018 de, aproximadamente, R$12,3 bilhões. Em comparação, a
capitalização bursátil da NYSE na mesma data era de, aproximadamente, US$24,4 trilhões. As dez
ações mais negociadas na B3, em termos de volume, responderam por, aproximadamente, 46,0%
do total de negociações na B3 no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018.
Portanto, o tamanho, liquidez, concentração e potencial volatilidade do mercado de capitais
brasileiro poderão se transformar em obstáculos para os investidores de ações de emissão da
Companhia que desejarem vender as ações, pelo preço e na ocasião desejados, o que poderá ter
efeito substancialmente adverso no mercado das ações de emissão da Companhia. Na hipótese de
as ações em negociação da Companhia não se transformarem e permanecerem como um
mercado ativo e líquido de negociação, o preço de negociação das ações de emissão da
Companhia pode ser negativamente impactado.
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 64 deste Prospecto.
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 Distribuição, na carta-convite ou em qualquer contrato celebrado no âmbito da Oferta,
ou, ainda, de qualquer das normas de conduta previstas na regulamentação aplicável à Oferta, 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 de Norma de Conduta” na
página 63 deste Prospecto.
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A Companhia poderá precisar de capital adicional no futuro, a ser obtido por meio da
emissão de valores mobiliários, o que pode resultar na diluição da participação dos
detentores das ações ordinárias de sua emissão.
A Companhia poderá precisar de recursos adicionais no futuro e poderá optar por obtê-los no
mercado de capitais, por meio de operações de emissão pública ou privada de ações ou valores
mobiliários conversíveis em ações. Qualquer captação de recursos adicionais, desde que
devidamente aprovada, por meio de distribuição pública de ações e/ou valores mobiliários
conversíveis em ações, inclusive em oferta públicas com esforços restritos, poderá ser realizada
com exclusão do direito de preferência de seus atuais acionistas e acarretar na diluição da
participação acionária de seus acionistas no capital social da Companhia, bem como diminuir o
preço de mercado de suas ações, sendo que o grau de diluição econômica dependerá do preço e
da quantidade dos valores mobiliários emitidos.
A participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no
Procedimento de Bookbuilding poderá impactar adversamente a formação do Preço por
Ação, e o investimento nas Ações por Investidores Institucionais que sejam Pessoas
Vinculadas poderá promover redução da liquidez das ações ordinárias de emissão da
Companhia no mercado secundário.
O Preço por Ação será fixado 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 processo de fixação do Preço por Ação, mediante a participação destes no
Procedimento de Bookbuilding, até o limite máximo de 20% (vinte por cento) das Ações
inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar),
desde que não seja verificado excesso de demanda superior em 1/3 (um terço) à quantidade de
Ações inicialmente ofertada (sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote
Suplementar).
A participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no Procedimento de
Bookbuilding poderá impactar adversamente a formação do Preço por Ação, e o investimento nas
Ações por Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas poderá promover redução da
liquidez das ações ordinárias de emissão da Companhia no mercado secundário.
Na medida em que não será admitida distribuição parcial no âmbito da Oferta, é possível
que a Oferta venha a ser cancelada caso não haja investidores suficientes interessados em
adquirir a totalidade das Ações no âmbito da Oferta.
Na medida em que não será admitida distribuição parcial no âmbito da Oferta, caso as Ações (sem
considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar) não sejam adquiridas no âmbito
da Oferta até a Data de Liquidação, nos termos do Contrato de Distribuição, a Oferta será
cancelada, sendo todos os Pedidos de Reserva e contratos de compra e venda e intenções de
investimentos automaticamente cancelados, 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 informações adicionais sobre o cancelamento da Oferta, leia a
seção “Informações Sobre a Oferta – Suspensão ou Cancelamento da Oferta”, na página 60 deste
Prospecto.
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Como resultado do Processo de Bookbuilding, o Preço por Ação poderá ser fixado em valor
inferior à Faixa Indicativa e, nesta hipótese, investidores de varejo poderão exercer a opção
de desistir de seus pedidos de reserva.
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% (vinte por cento) do valor máximo da Faixa Indicativa,
ocorrerá um Evento de Fixação do Preço em Valor Inferior à Faixa Indicativa que possibilitará ao
Investidor Não Institucional desistir de seu Pedido de Reserva, conforme o caso. A Companhia
alcançará menor dispersão acionária do que a inicialmente esperada, caso uma quantidade
significativa de investidores decida por desistir da Oferta na ocorrência de um Evento de Fixação
do Preço em Valor Inferior à Faixa Indicativa.
Investidores que adquirirem Ações sofrerão diluição imediata e substancial no valor
contábil de seus investimentos.
O Preço por Ação poderá ser fixado em valor superior ao patrimônio líquido por ação das ações
emitidas e em circulação imediatamente após a Oferta. Como resultado desta diluição, em caso de
liquidação da Companhia, os investidores que adquirirem Ações por meio da Oferta receberão um
valor significativamente menor do que o preço que pagaram ao adquirir as Ações na Oferta. Para
mais informações sobre a diluição da realização da Oferta, consulte a seção “Diluição”, na página
93 deste Prospecto.
A realização desta oferta pública de distribuição das Ações, com esforços de venda no
exterior, poderá deixar a Companhia exposta a riscos relativos a uma oferta de valores
mobiliários no Brasil e no exterior.
A Oferta compreenderá a distribuição secundária das Ações no Brasil, em mercado de balcão não
organizado, incluindo esforços de colocação das Ações junto a Investidores Estrangeiros. Os
esforços de colocação das Ações no exterior expõem a Companhia a normas relacionadas à
proteção dos Investidores Estrangeiros por incorreções ou omissões relevantes nos Offering
Memorandum.
Adicionalmente, a Companhia e os Acionistas Vendedores são parte do Contrato de Distribuição
Internacional, que regula os esforços de colocação das Ações no exterior. O Contrato de
Distribuição Internacional apresenta uma cláusula de indenização em favor dos Agentes de
Colocação Internacional para que a Companhia e os Acionistas Vendedores os indenizem, caso
estes venham a sofrer perdas no exterior por conta de eventuais incorreções ou omissões
relevantes nos Offering Memorandum.
A Companhia e os Acionistas Vendedores também emitem diversas declarações e garantias
relacionadas aos negócios da Companhia e em cada um dos casos indicados acima,
procedimentos judiciais poderão ser iniciados contra a Companhia e os Acionistas Vendedores no
exterior. Esses procedimentos no exterior, em especial nos Estados Unidos, poderão envolver
valores substanciais, em decorrência do critério utilizado nos Estados Unidos para o cálculo das
indenizações devidas nesses processos. Além disso, devido ao sistema processual dos Estados
Unidos, as partes envolvidas em um litígio são obrigadas a arcar com altos custos na fase inicial do
processo, o que penaliza companhias sujeitas a tais processos, mesmo que fique provado que
nenhuma incorreção foi cometida. Uma eventual condenação da Companhia em um processo no
exterior com relação a eventuais incorreções ou omissões relevantes nos Offering Memorandum,
se envolver valores elevados, poderá afetar negativamente a Companhia.
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Eventos políticos, econômicos e sociais e a percepção de riscos em outros países,
sobretudo de economias emergentes, podem afetar adversamente a economia brasileira, os
negócios da Companhia e o valor de mercado de seus valores mobiliários.
O mercado de valores mobiliários de emissão de companhias brasileiras é influenciado pelas
condições econômicas e de mercado do Brasil e, em determinado grau, de outros países da
América Latina e de outras economias emergentes. Ainda que as condições econômicas sejam
diferentes em cada país, a reação dos investidores aos acontecimentos em um país pode levar o
mercado de capitais de outros países a sofrer flutuações, de forma a impactar, mesmo que
indiretamente, a Companhia.
Acontecimentos ou uma conjuntura econômica adversa em outros países emergentes e da
América Latina por vezes acarretam saída significativa de recursos do Brasil e a diminuição do
volume de moeda estrangeira investida no País. Por exemplo, em 2001, após uma recessão
prolongada, seguida por instabilidade política, a Argentina anunciou que deixaria de proceder ao
pagamento de sua dívida pública. A crise econômica na Argentina afetou negativamente a
percepção dos investidores em valores mobiliários brasileiros por vários anos. Crises econômicas
ou políticas na América Latina ou em outros mercados emergentes podem afetar de maneira
significativa a percepção dos riscos inerentes ao investimento na região, inclusive no Brasil.
A economia brasileira também é afetada pela conjuntura econômica e condições de mercados
internacionais em geral, especialmente pela conjuntura econômica e condições de mercado
existentes nos Estados Unidos. Os preços das ações na B3, por exemplo, são historicamente
afetados por flutuações nas taxas de juros vigentes nos Estados Unidos, bem como pelas
variações dos principais índices de ações norte-americanos, assim como ocorrido em 2008,
quando o mercado nacional foi fortemente afetado pelo desempenho do mercado de capitais
norte-americano. Acontecimentos em outros países e mercados de capitais poderão prejudicar o
valor de mercado das ações de emissão da Companhia, podendo, ademais, dificultar ou impedir
totalmente o acesso da Companhia aos mercados de capitais e ao financiamento de suas
operações no futuro em termos aceitáveis.
A eventual contratação e realização de operações de hedge podem influenciar a demanda e
o preço das ações ordinárias de emissão da Companhia.
Os Coordenadores da Oferta e as sociedades de seu conglomerado econômico poderão adquirir
ações da Companhia nesta Oferta como forma de proteção (hedge) de operações com derivativos
contratadas com terceiros, tendo as ações ordinárias de emissão da Companhia como referência
(incluindo operações de total return swap), conforme permitido pelo artigo 48 da Instrução
CVM 400. Desde que tais terceiros não sejam Pessoas Vinculadas, tais operações 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 e a liquidez das Ações.
Eventuais matérias veiculadas na mídia com informações equivocadas ou imprecisas sobre
a Oferta, a Companhia, o Acionista Vendedor e/ou os Coordenadores da Oferta poderão
gerar questionamentos por parte da CVM, B3, ANBIMA e/ou de potenciais investidores da
Oferta, o que poderá impactar negativamente a Oferta.
Até a divulgação do Anúncio de Encerramento, poderão ser veiculadas na mídia matérias contendo
informações equivocadas ou imprecisas sobre a Oferta, a Companhia, o Acionista Vendedor e/ou
os Coordenadores da Oferta, ou, ainda, contendo informações que não constam dos Prospectos
e/ou do Formulário de Referência.
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Assim, caso sejam divulgadas informações sobre a Oferta, a Companhia ou o Acionista Vendedor
em outros meios que não sejam os Prospectos ou o Formulário de Referência, a CVM poderá a
seu exclusivo critério, caso haja comprovação ou suspeita de participação de pessoas relacionadas
com a Oferta ou a Companhia em tal divulgação, suspender a Oferta, com a consequente
alteração de seu cronograma, podendo também arquivar o pedido de registro da Oferta.
Os titulares das ações ordinárias de emissão da Companhia poderão não receber
dividendos ou juros sobre o capital próprio.
O lucro líquido para o exercício social corrente da Companhia poderá ser capitalizado, utilizado
para absorver prejuízos ou, de outra forma, retido, conforme disposto na Lei de Sociedades por
Ações, e poderá não ser disponibilizado para o pagamento de dividendos ou juros sobre o capital
próprio.
Além disso, a Lei de Sociedades por Ações faculta às companhias a possibilidade de suspender a
distribuição dos dividendos obrigatórios em qualquer exercício social específico, caso o Conselho
de Administração informe aos acionistas que tal distribuição seria desaconselhável, tendo em vista
as condições econômico-financeiras. Caso isto ocorra, os titulares das nossas ações ordinárias
poderão não receber dividendos ou juros sobre o capital próprio, impactando negativamente o valor
e a liquidez de nossas ações.
Adicionalmente, os dividendos podem, ainda, ser significativamente reduzidos a depender do
comportamento de variáveis de mercado, como por exemplo, taxas de juros no mercado
doméstico.
Após a Oferta, a Companhia continuará sendo controlada pelo Acionista Controlador, cujos
interesses podem diferir dos interesses dos demais acionistas titulares das ações
ordinárias de emissão da Companhia.
Imediatamente após a conclusão da Oferta (sem considerar as Ações Suplementares), o Acionista
Controlador será titular de, ao menos, 50% mais 1 das ações ordinárias de emissão da
Companhia. Dessa forma, o atual Acionista Controlador, por meio de seu poder de voto nas
assembleias gerais, continuará capaz de influenciar fortemente ou efetivamente exercer o poder de
controle sobre as decisões da Companhia, o que pode se dar de maneira divergente em relação
aos interesses dos demais acionistas titulares das ações ordinárias de emissão da Companhia.
A Companhia arcará com todos os custos e despesas da Oferta, o que poderá afetar
adversamente seus resultados no período subsequente à realização da Oferta.
A Companhia acará com todos os custos e das despesas da Oferta, incluindo os custos e das
despesas da Oferta Secundária. O desembolso desses valores pela Companhia impactará os
valores líquidos a serem recebidos em decorrência da Oferta Primária e, por consequência, os
valores creditados ao patrimônio líquido da Companhia, o que poderá impactar negativamente os
resultados da Companhia no período de apuração subsequente à realização da Oferta. Para
informações detalhadas acerca das comissões e das despesas da Oferta, veja a seção
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição” na página 47 deste Prospecto.
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Os Investidores da Oferta de Varejo Lock-up ou do Segmento Private, diante da
impossibilidade da transferir, emprestar, onerar, dar em garantia ou permutar, de forma
direta ou indireta, a totalidade das ações ordinárias de emissão da Companhia de sua
titularidade após a liquidação da Oferta, poderão incorrer em perdas em determinadas
situações.
Os Investidores da Oferta de Varejo Lock-up e do Segmento Private se comprometeram, durante o
período de 45 e 120 dias, conforme o caso, contados da data de disponibilização do Anúncio de
Início, a não transferir, emprestar, onerar, dar em garantia ou permutar, de forma direta ou indireta,
a totalidade das ações ordinárias de emissão da Companhia de sua titularidade após a liquidação
da Oferta.
Desta forma, caso o preço de mercado das ações venha a cair e/ou os Investidores da Oferta de
Varejo Lock-up e do Segmento Private por quaisquer motivos venham a precisar de liquidez
durante o período de Lock-up Oferta de Varejo e do Segmento Private aplicável e tendo em vista a
impossibilidade das Ações da Oferta de Varejo e do Segmento Private serem transferidas,
emprestadas, oneradas, dadas em garantia ou permutadas, de forma direta ou indireta, tais
restrições poderão causar-lhes perdas.
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DESTINAÇÃO DOS RECURSOS
Com base no Preço por Ação de R$23,29, que é o ponto médio da Faixa Indicativa, a Companhia
estima que os recursos líquidos provenientes da Oferta Primária serão de aproximadamente
R$407,4 milhões, após a dedução das comissões e das despesas devidas pela Companhia no
âmbito da Oferta.
Para informações detalhadas acerca das comissões e das despesas da Oferta, veja a seção
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição” na página 46 deste Prospecto.
A Companhia pretende utilizar os recursos líquidos provenientes da Oferta Primária para:
(i) Abertura de Lojas Físicas; (ii) Expansão do Parque Fabril; (iii) Lançamento de Nova Marca; e
(iv) Investimento em Tecnologia e Inovação.
A tabela abaixo resume os percentuais e valores estimados das destinações que a Companhia
pretender dar aos recursos líquidos provenientes da Oferta Primária:
Percentual Estimado
dos Recursos Líquidos

Destinação
Abertura de Lojas Físicas(3) .............................................
Expansão do Parque Fabril(4) ...........................................
Lançamento de Nova Marca(5) .........................................
Investimento em Tecnologia e Inovação(6) .......................
Total ................................................................................
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

65,0%
15,0%
12,5%
7,5%
100%

Valor Estimado
Líquido(1)(2)
(em R$)
264.801.143,24
61.107.956,13
50.923.296,77
30.553.978,06
407.386.374,23

Com base no Preço por Ação de R$23,29, que é o ponto médio da Faixa Indicativa.
Considerando a dedução das comissões e despesas estimadas para a Companhia na Oferta.
Para informações adicionais sobre como os recursos serão utilizados, veja o item “Abertura de Lojas Físicas”, abaixo.
Para informações adicionais sobre como os recursos serão utilizados, veja o item “Expansão do Parque Fabril”, abaixo.
Para informações adicionais sobre como os recursos serão utilizados, veja o item “Lançamento de Nova Marca”, abaixo.
Para informações adicionais sobre como os recursos serão utilizados, veja o item “Investimento em Tecnologia e Inovação”, abaixo.

Abertura de Lojas Físicas
O percentual de 65,0% dos recursos líquidos a serem obtidos pela Companhia com a Oferta
Primária será destinado para oportunidades de consolidação da Companhia no mercado em que
atua, por meio da abertura de novas lojas físicas nas regiões do país em que já está presente.
Para tanto, a Companhia reforçou sua equipe de profissionais dedicados a esta frente, de forma a
garantir a correta execução de seus planos e assertividade nos investimentos previstos no
montante dede R$260,0 milhões em obras, mobiliário de lojas e fundo de comércio.
Expansão do Parque Fabril
Como resultado de uma expansão mais acelerada de lojas físicas e para suportar o aumento
esperado no volume de vendas ao longo dos próximos anos, o percentual de 15,0% dos recursos
líquidos a serem obtidos pela Companhia com a Oferta Primária será destinado a expansão da
capacidade de produção da Companhia. Para isso, a Companhia destinará aproximadamente
R$60,0 milhões dos recursos líquidos oriundos da Oferta Primária para amplitude de sua
capacidade produtiva, entre construção da estrutura, mão de obra e equipamentos.
Lançamento da Nova Marca
A Companhia entende que há espaço para a criação de uma nova marca para um público-alvo
diferente do atual, de forma a explorar ainda mais as vantagens de sua escala, de seu parque fabril
e de sua estratégia de marketing. Em vista disso, a Companhia planeja investir o percentual de
12,5% dos recursos líquidos a serem obtidos pela Companhia com a Oferta Primária, ou seja,
aproximadamente R$50,0 milhões, em pesquisas e estudos de mercado, desenvolvimento de
marca e abertura de lojas com a nova marca.
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Investimento em Tecnologia e Inovação
O percentual de 7,5% dos recursos líquidos a serem obtidos pela Companhia com a Oferta
Primária, ou seja, aproximadamente, R$30,0 milhões será destinado para investimentos em
tecnologia e iniciativas digitais, com o objetivo de adicionar inteligência e maior robustez à atual
estrutura da Companhia, de forma a fomentar o crescimento esperado para os próximos anos.
Um aumento ou uma redução de R$1,00 no Preço por Ação de R$23,29, que é ponto médio da
Faixa Indicativa, acarretaria em um aumento ou redução, conforme o caso, de R$17,9 milhões nos
recursos líquidos provenientes da Oferta Primária, após a dedução das comissões e das despesas
devidas pela Companhia no âmbito da Oferta. O Preço por Ação será definido após a conclusão do
Procedimento de Bookbuilding.
A efetiva aplicação dos recursos captados por meio da Oferta Primária depende de diversos
fatores que a Companhia não pode garantir que virão a se concretizar, dentre os quais as
condições de mercado então vigentes, nas quais baseia suas análises, estimativas e perspectivas
atuais sobre eventos futuros e tendências. Alterações nesses e em outros fatores podem nos
obrigar a rever a destinação dos recursos líquidos da Oferta Primária quando de sua efetiva
utilização.
Caso os recursos líquidos captados pela Companhia por meio da Oferta Primária sejam inferiores à
sua estimativa, sua aplicação será reduzida de forma proporcional aos objetivos e observada a
ordem de alocação disposta na tabela acima e, na hipótese de serem necessários recursos
adicionais, a Companhia poderá efetuar emissão de outros valores mobiliários e/ou efetuar a
contratação de linha de financiamento junto a instituições financeiras os quais deverão ser
contratados tendo como principal critério o menor custo de capital para a Companhia.
A Companhia não receberá qualquer recurso decorrente da Oferta Secundária e da colocação das
Ações Suplementares e das Ações Adicionais, por se tratar exclusivamente de Ações de
titularidade dos Acionistas Vendedores. Portanto, os recursos provenientes da Oferta Secundária e
da colocação das Ações Adicionais e das Ações Suplementares serão integralmente destinados
aos Acionistas Vendedores.
Para mais informações sobre o impacto dos recursos líquidos da Oferta Primária na situação
patrimonial da Companhia, veja a seção “Capitalização” na página 92 deste Prospecto.
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CAPITALIZAÇÃO
A tabela a seguir apresenta a capitalização total da Companhia, composta por empréstimos e
financiamentos (circulante e não circulante) e patrimônio líquido da Companhia em 30 de junho de
2019, indicando a: (i) situação real em 30 de junho de 2019; e (ii) posição ajustada considerando o
recebimento dos recursos líquidos provenientes da Oferta Primária estimados em
aproximadamente R$407,4 milhões, após a dedução das comissões e das despesas devidas pela
Companhia no âmbito da Oferta, com base no Preço por Ação de R$23,29, que é o ponto médio da
Faixa Indicativa.
As informações abaixo, referentes à coluna “Real”, foram extraídas das demonstrações financeiras
combinadas das subsidiárias da Companhia, Tellerina e Conipa, relativas ao período findo em 30
de junho de 2019, auditada pelos Auditores Independentes.
O investidor deve ler a tabela abaixo em conjunto com as seções “3 – Informações Financeiras
Selecionadas” e “10 – Comentários dos Diretores” do Formulário de Referência da Companhia,
anexo a este Prospecto, bem como as demonstrações financeiras combinadas das subsidiárias da
Companhia, Tellerina e Conipa, referentes aos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2018,
2017 e 2016 e as demonstrações financeiras consolidadas relativas ao período findo em 30 de junho
de 2019, auditadas pelos Auditores Independentes, as quais se encontram anexas a este Prospecto.

Empréstimos e financiamentos circulante .....................................
Empréstimos e financiamentos não circulante..............................
Patrimônio Líquido .....................................................................
Capitalização Total(2)...................................................................
(1)

(2)

Em 30 de junho de 2019
Ajustado
Real
Pós-Oferta(1)
(em milhares de R$) (em milhares de R$)
150.408
150.408
137.340
137.340
564.871
972.257
1.260.005
852.619

Ajustado para refletir o recebimento de recursos líquidos da Oferta Primária, estimados em R$407,4 milhões, após a dedução das
comissões e das despesas devidas pela Companhia no âmbito da Oferta, calculado com base no Preço por Ação de R$23,29, que é o
ponto médio da Faixa Indicativa.
Capitalização total corresponde à soma dos empréstimos e financiamentos (circulante e não circulante) e patrimônio líquido.

Um aumento ou uma redução de R$1,00 no Preço por Ação de R$23,29, que é o ponto médio da
Faixa Indicativa, acarretaria em um aumento ou redução do valor do patrimônio líquido e da
capitalização total da Companhia em R$17,9 milhões, após a dedução das comissões e das
despesas devidas pela Companhia no âmbito da Oferta.
O valor do patrimônio líquido da companhia após a conclusão da oferta está sujeito, ainda, a
ajustes decorrentes de alterações do Preço por Ação, bem como dos termos e condições gerais da
oferta que somente serão conhecidas após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding.
Não houve alteração relevante na capitalização total da Companhia desde 30 de junho de 2019.
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DILUIÇÃO
Os investidores que participarem da Oferta sofrerão diluição imediata de seu investimento,
calculada pela diferença entre o Preço por Ação e o valor patrimonial contábil por ação
imediatamente após a Oferta.
Em 30 de junho de 2019, o valor do patrimônio líquido da Companhia era de R$564,8 milhões e o
valor patrimonial por ação ordinária correspondia, na mesma data, a R$0,87 (sem considerar o
grupamento aprovado em 15 de agosto de 2019), e a R$2,60 considerando o grupamento aprovado
em 15 de agosto de 2019). Os referidos valores patrimoniais por ação ordinária representam o valor
do patrimônio líquido da Companhia, dividido pelo (i) número total de ações ordinárias de sua
emissão em 30 de junho de 2019, sem considerar e considerando o grupamento, ou (ii) número total
de ações ordinárias de sua emissão em 30 de junho de 2019, considerando o grupamento aprovado
em 15 de agosto de 2019, respectivamente.
Considerando: (i) o grupamento das ações ordinárias aprovado em Assembleia Geral
Extraordinária da Companhia realizada em 15 de agosto de 2019; e (ii) a emissão das Ações no
âmbito da Oferta Primária, com base no Preço por Ação de R$23,29, que é o ponto médio da Faixa
Indicativa, e após a dedução das comissões e das despesas devidas pela Companhia no âmbito
da Oferta; o patrimônio líquido da Companhia seria de R$972,3 milhões, representando um valor
patrimonial de R$4,12 por ação ordinária de emissão da Companhia. Isso significaria um aumento
imediato no valor do patrimônio líquido por ação ordinária de R$1,52 para os acionistas existentes
(considerando como base o valor patrimonial de R$2,60 após o grupamento aprovado em 15 de
agosto de 2019) e uma diluição imediata no valor do patrimônio líquido por ação ordinária de
R$19,17 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 ordinária imediatamente após a Oferta. Para informações
detalhadas acerca das comissões de distribuição e das despesas da Oferta, veja a Seção
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição”, página 46 deste Prospecto.
O quadro a seguir ilustra a diluição por ação ordinária de emissão da Companhia, com base em
seu patrimônio líquido em 30 de junho de 2019, considerando o grupamento das ações ordinárias
da Companhia aprovado em 15 de agosto de 2019 e os impactos da realização da Oferta Primária:

Preço por Ação(1) ...........................................................................................................
Valor patrimonial contábil por ação ordinária em 30 de junho de 2019 ..........................
Valor patrimonial contábil por ação ordinária em 30 de junho de 2019
ajustado para refletir o grupamento das ações ordinárias(2) ...........................................
Aumento do valor contábil patrimonial líquido por ação ordinária
atribuído aos atuais acionistas(2) .................................................................................
Valor patrimonial contábil por ação ordinária em 30 de junho de 2019
ajustado para refletir o grupamento das ações ordinárias e a Oferta(2).......................
Diluição do valor patrimonial contábil por ação ordinária
para os novos investidores(2)(3) ....................................................................................
Percentual de diluição dos novos investidores(2)(4) ..................................................
(1)
(2)
(3)
(4)

Após a Oferta
Primária
(em R$, exceto
percentagens)
23,29
0,87
2,60
1,52
4,12
19,17
82,3%

Calculado com base no Preço por Ação de R$23,29, que é o ponto médio da Faixa Indicativa.
Considera o grupamento das ações ordinárias de emissão da Companhia, na proporção de três ações ordinárias para uma ação
ordinária, aprovado na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 15 de agosto de 2019.
Para os fins aqui previstos, diluição representa a diferença entre o Preço por Ação a ser pago pelos investidores e o valor patrimonial
líquido por ação de emissão da Companhia imediatamente após a conclusão da Oferta.
O cálculo da diluição percentual dos novos investidores é obtido por meio da divisão do valor da diluição dos novos investidores pelo
Preço por Ação.
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O Preço por Ação a ser pago pelos investidores no contexto da Oferta não guarda relação com o
valor patrimonial das ações ordinárias de emissão da Companhia e será fixado tendo como
parâmetro as intenções de investimento manifestadas por Investidores Institucionais, considerando
a qualidade da demanda (por volume e preço), no âmbito do Procedimento de Bookbuilding. Para
informações detalhadas sobre o procedimento de fixação do Preço por Ação e das condições da
Oferta, veja seção “Informações Sobre a Oferta”, na página 44 deste Prospecto.
Um acréscimo ou redução de R$1,00 no Preço por Ação de R$23,29, que é o ponto médio da
Faixa Indicativa, acarretaria em um aumento ou redução, após a conclusão da Oferta: (i) de
R$17,9 milhões no valor do patrimônio líquido contábil da Companhia; (ii) de 0,07 no valor do
patrimônio líquido contábil por ação ordinária de emissão da Companhia considerando o
grupamento das ações ordinárias aprovado em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia
realizada em 15 de agosto de 2019; e (iii) na diluição do valor patrimonial contábil por ação
ordinária aos investidores desta Oferta em R$0,93 por Ação; após a dedução das comissões e das
despesas devidas pela Companhia no âmbito da Oferta. O valor do patrimônio líquido contábil da
Companhia após a conclusão da Oferta está sujeito, ainda, a ajustes decorrentes de alterações do
Preço por Ação, bem como dos termos e condições gerais da Oferta que somente serão
conhecidas após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding.
Plano de Opções
Em 18 de setembro de 2019, em Assembleia Geral Extraordinária, a Companhia aprovou seu
Plano de Opções, o qual será administrado pelo Conselho de Administração da Companhia, que
poderá delegar tal função, em parte ou no todo, ao comitê criado ou indicado para assessorar o
Conselho de Administração na administração do Plano de Opções.
O Plano de Opções tem por objetivo permitir que os administradores, empregados ou prestadores
de serviços da Companhia, ou outra sociedade sob o seu controle, em favor dos quais a
Companhia outorgar uma ou mais opções de compra de ações, nos termos do Plano de Opções,
que assim desejarem por sua livre e espontânea vontade e sujeito a determinadas condições,
possam investir, se assim desejarem por sua livre e espontânea vontade e sujeito a determinadas
condições, recursos próprios na aquisição de ações ordinárias de emissão da Companhia, com
vista a: (a) alinhar os interesses dos acionistas da Companhia aos dos participantes; e (b)
compartilhar riscos e ganhos de forma equitativa entre acionistas e Participantes.
Os participantes serão escolhidos e eleitos pelo Conselho de Administração ou pelo comitê, a seu
exclusivo critério, e a outorga de opções de compra de ações aos participantes não será,
necessariamente, igual para cada participante, nem por equidade ou equiparação, nem dividido pro
rata, sendo fixada segundo critérios adotados pelo Conselho de Administração ou pelo comitê.
As opções de compra de ações outorgadas nos termos do Plano de Opções poderão conferir
opções de compra de ações que não excedam 5% (cinco por cento) do total das ações ordinárias
representativa do capital social total da Companhia na data de cada outorga de opções,
consideradas em bases totalmente diluídas, computando-se neste cálculo todas as opções de
compra de ações já outorgadas nos termos do Plano de Opções, exercidas ou não, exceto aquelas
que tenham sido extintas sem terem sido exercidas (e que voltarão a ficar disponíveis para novas
outorgas), contanto que o número total de ações ordinárias emitidas ou passíveis de serem
emitidas nos termos do Plano de Opções esteja sempre dentro do limite do capital autorizado da
Companhia.
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Para as outorgas de opções de compra de ações que forem realizadas dentro do prazo de 6 (seis)
meses contados da data de aprovação do Plano de Opções, o preço de exercício de cada opção
de compra de ações será equivalente ao preço por ação ordinária na oferta pública inicial de ações
da Companhia na B3, corrigido pela variação do IPCA, desde a data da oferta pública inicial de
ações até a data do efetivo exercício da opção de compra de ações. Para as outorgas de opções
de compra de ações subsequentes, o preço de exercício será equivalente à média ponderada das
cotações das ações de emissão da Companhia nos 60 (sessenta) pregões na B3 imediatamente
anteriores à data de outorga, corrigido pela variação do IPCA desde a data de outorga até a data
do efetivo exercício da opção de compra de ações.
Na data deste Prospecto, nenhuma opção havia sido outorgada no âmbito do Plano de Opções.
Para mais informações sobre o Plano de Opções, veja os itens “13.4 Plano de Remuneração
Baseado em Ações do Conselho de Administração e Diretoria Estatutária” a “13.8 Informações
Necessárias para Compreensão dos Dados Divulgados nos itens 13.5 a 13.7”, do Formulário de
Referência da Companhia, anexo a este Prospecto.
Não houve necessidade da apresentação do cálculo da diluição, tendo em vista que na data deste
Prospecto, nenhuma opção havia sido outorgada no âmbito do Plano Opção.
Histórico do Preço de Emissão de Ações
Nos últimos cinco anos, a Companhia realizou os seguintes aumentos de capital:
Data do
Aumento
15.06.2019

Subscritor/
Adquirente
Acionistas da
Companhia

Valor total da
emissão (R$)
651.908.821,00

Tipo de
Aumento
Subscrição
Particular

Total de
Ações
Ordinárias /
Preferências
651.908.821
Ações
Ordinárias

Subscrição/
Capital
anterior

Preço de
emissão (R$)

Preço Pago
(R$)

Fator cotação

1.303.818,642

1,00

–

R$ por unidade

A tabela a seguir traz uma comparação entre o preço pago no aumento de capital realizado pela
Companhia nos últimos cinco anos e o Preço por Ação da Oferta:

Aumento de Capital realizado em 15.06.2019 ........................
Preço por Ação(2) ....................................................................
(1)
(2)
(3)

Preço de Emissão
(R$)
1,00
23,29

Preço Pago
(R$)
–(1)
–(3)

O aumento de capital realizado em 15.06.2019 foi subscrito e integralizado pelos sócios componentes do quadro acionário da
Companhia por meio da capitalização dos valores.
Preço por Ação de R$23,29, que é o ponto médio da Faixa Indicativa.
A ser definido após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding.

Para informações adicionais referentes aos últimos aumentos do nosso capital social, veja o item “17.2.
Aumentos do Capital Social” do Formulário de Referência da Companhia, anexo a este Prospecto.
Histórico de Desdobramentos, Grupamentos e Bonificações de Ações
Em 15 de agosto de 2019, a Companhia aprovou, em Assembleia Geral Extraordinária, o
grupamento das ações ordinárias de sua emissão à razão de 3 ações ordinárias para 1 ação
ordinária, cujas frações foram canceladas. Dessa forma, o capital social da Companhia antes
representado por 651.909.321 ações ordinárias passou a ser representado por 217.303.107 ações
ordinárias, todas escriturais, nominativas e sem valor nominal. Em consequência do grupamento
das ações ordinárias, o valor patrimonial de cada ação ordinária passou de R$1,00 para R$3,00
por ação ordinária.
Para informações adicionais referentes aos últimos aumentos do nosso capital social, veja o item
“17.3. Informações sobre Desdobramentos, Grupamentos Bonificações de Ações” do Formulário de
Referência da Companhia, anexo a este Prospecto.
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ANEXOS
•

ESTATUTO SOCIAL CONSOLIDADO DA COMPANHIA

•

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COMPANHIA, REALIZADA EM
15 DE AGOSTO DE 2019, QUE APROVOU A REALIZAÇÃO DA OFERTA

•

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 PESSOAS FÍSICAS, NOS TERMOS DO
ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM 400

•

DECLARAÇÃO DO COORDENADOR LÍDER, NOS TERMOS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO
CVM 400

•

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS TRIMESTRAIS – ITR DA COMPANHIA REFERENTE AO
PERÍODO DE 23 DE MAIO A 30 DE JUNHO DE 2019

•

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA FINS DE REGISTRO, INDIVIDUAIS E
CONSOLIDADAS DA COMPANHIA REFERENTES AO PERÍODO DE 23 DE MAIO A 30 DE
JUNHO DE 2019

•

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS COMBINADAS DA TELLERINA E CONIPA
REFERENTES AOS EXERCÍCIOS SOCIAIS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018, 2017
E 2016

•

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS COMBINADAS DA TELLERINA E CONIPA
REFERENTES AO PERÍODO DE SEIS MESES FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2019

•

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA COMPANHIA NOS TERMOS DA INSTRUÇÃO
CVM 480
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•

ESTATUTO SOCIAL CONSOLIDADO DA COMPANHIA
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ĚŝǀŝĚŝĚŽĞŵϮϭϳ͘ϯϬϯ͘ϭϬϳ;ĚƵǌĞŶƚŽƐĞĚĞǌĞƐƐĞƚĞŵŝůŚƁĞƐ͕ƚƌĞǌĞŶƚŽƐĞƚƌġƐŵŝů͕ĐĞŶƚŽĞƐĞƚĞͿĂĕƁĞƐŽƌĚŝŶĄƌŝĂƐ͕
ƚŽĚĂƐŶŽŵŝŶĂƚŝǀĂƐ͕ĞƐĐƌŝƚƵƌĂŝƐĞƐĞŵǀĂůŽƌŶŽŵŝŶĂů͘
WĂƌĄŐƌĂĨŽϭǑ
ƐĂĕƁĞƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀĂƐĚŽĐĂƉŝƚĂůƐŽĐŝĂůƐĆŽŝŶĚŝǀŝƐşǀĞŝƐĞŵƌĞůĂĕĆŽăŽŵƉĂŶŚŝĂĞĐĂĚĂĂĕĆŽ
ŽƌĚŝŶĄƌŝĂŶŽŵŝŶĂƚŝǀĂĚĄĚŝƌĞŝƚŽĂƵŵǀŽƚŽŶĂƐĚĞůŝďĞƌĂĕƁĞƐĚĂƐƐƐĞŵďůĞŝĂƐ'ĞƌĂŝƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͘
WĂƌĄŐƌĂĨŽϮǑ
dŽĚĂƐĂƐĂĕƁĞƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂƐĆŽĞƐĐƌŝƚƵƌĂŝƐ͕ŵĂŶƚŝĚĂƐĞŵĐŽŶƚĂƐĚĞĚĞƉſƐŝƚŽĞŵŶŽŵĞĚĞ
ƐĞƵƐƚŝƚƵůĂƌĞƐ͕ũƵŶƚŽăŝŶƐƚŝƚƵŝĕĆŽĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂĂƵƚŽƌŝǌĂĚĂƉĞůĂŽŵŝƐƐĆŽĚĞsĂůŽƌĞƐDŽďŝůŝĄƌŝŽƐ;͞sD͟Ϳ͕ĐŽŵƋƵĞŵ
ĂŽŵƉĂŶŚŝĂŵĂŶƚĞŶŚĂĐŽŶƚƌĂƚŽĚĞĐƵƐƚſĚŝĂĞŵǀŝŐŽƌ͕ƐĞŵĞŵŝƐƐĆŽĚĞĐĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽƐ͘
ƌƚŝŐŽϳŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƚĄĂƵƚŽƌŝǌĂĚĂĂĂƵŵĞŶƚĂƌŽĐĂƉŝƚĂůƐŽĐŝĂůĂƚĠŽůŝŵŝƚĞĚĞϰϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ;ƋƵĂƌĞŶƚĂŵŝůŚƁĞƐͿ
ĚĞĂĕƁĞƐŽƌĚŝŶĄƌŝĂƐ͕ĞǆĐůƵşĚĂƐĂƐĂĕƁĞƐũĄĞŵŝƚŝĚĂƐ͕ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞĚĞƌĞĨŽƌŵĂĞƐƚĂƚƵƚĄƌŝĂ͕ŶĂĨŽƌŵĂĚŽ
ĂƌƚŝŐŽϭϲϴĚĂ>ĞŝŶǑϲ͘ϰϬϰ͕ĚĞϭϱĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϭϵϳϲ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĂůƚĞƌĂĚĂ;Η>ĞŝĚĂƐ^ŽĐŝĞĚĂĚĞƐƉŽƌĕƁĞƐΗͿ͘
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WĂƌĄŐƌĂĨŽjŶŝĐŽʹKĂƵŵĞŶƚŽĚŽĐĂƉŝƚĂůƐŽĐŝĂů͕ŶŽƐůŝŵŝƚĞƐĚŽĐĂƉŝƚĂůĂƵƚŽƌŝǌĂĚŽ͕ƐĞƌĄƌĞĂůŝǌĂĚŽƉŽƌŵĞŝŽĚĂ
ĞŵŝƐƐĆŽĚĞĂĕƁĞƐ͕ĚĞďġŶƚƵƌĞƐĐŽŶǀĞƌƐşǀĞŝƐĞŵĂĕƁĞƐŽƵďƀŶƵƐĚĞƐƵďƐĐƌŝĕĆŽŵĞĚŝĂŶƚĞĚĞůŝďĞƌĂĕĆŽĚŽŽŶƐĞůŚŽ
ĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͕ĂƋƵĞŵĐŽŵƉĞƚŝƌĄĞƐƚĂďĞůĞĐĞƌĂƐĐŽŶĚŝĕƁĞƐĚĂĞŵŝƐƐĆŽ͕ŝŶĐůƵƐŝǀĞƉƌĞĕŽ͕ƉƌĂǌŽĞĨŽƌŵĂĚĞ
ƐƵĂŝŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĕĆŽ͘ŽŵƉĂŶŚŝĂƉŽĚĞƌĄĞŵŝƚŝƌĂĕƁĞƐ͕ĚĞďġŶƚƵƌĞƐĐŽŶǀĞƌƐşǀĞŝƐĞŵĂĕƁĞƐĞďƀŶƵƐĚĞƐƵďƐĐƌŝĕĆŽ
ĐŽŵ ĞǆĐůƵƐĆŽĚŽĚŝƌĞŝƚŽĚĞƉƌĞĨĞƌġŶĐŝĂĚŽƐ ĂŶƚŝŐŽƐ ĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ͕ ŽƵ ĐŽŵ ƌĞĚƵĕĆŽĚŽƉƌĂǌŽ ƉĂƌĂ ƐĞƵĞǆĞƌĐşĐŝŽ͕
ƋƵĂŶĚŽ Ă ĐŽůŽĐĂĕĆŽ ĨŽƌ ĨĞŝƚĂ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ǀĞŶĚĂ Ğŵ ďŽůƐĂ ĚĞ ǀĂůŽƌĞƐ ŽƵ ƉŽƌ ƐƵďƐĐƌŝĕĆŽ ƉƷďůŝĐĂ͕ ŽƵ ĂƚƌĂǀĠƐ ĚĞ
ƉĞƌŵƵƚĂƉŽƌĂĕƁĞƐ͕ĞŵŽĨĞƌƚĂƉƷďůŝĐĂĚĞĂƋƵŝƐŝĕĆŽĚĞĐŽŶƚƌŽůĞ͕ŽƵĂŝŶĚĂƉĂƌĂĨĂǌĞƌĨƌĞŶƚĞĂƉůĂŶŽƐĚĞŽƵƚŽƌŐĂ
ĚĞŽƉĕĆŽĚĞĐŽŵƉƌĂĚĞĂĕƁĞƐĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĞƐĞĞŵƉƌĞŐĂĚŽƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞĚĞƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐ
ĚĂ>ĞŝĚĂƐ^ŽĐŝĞĚĂĚĞƐƉŽƌĕƁĞƐ͘
ƌƚŝŐŽϴŽŵƉĂŶŚŝĂƉŽĚĞƌĄ͕ƉŽƌĚĞůŝďĞƌĂĕĆŽĚŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͕ĂĚƋƵŝƌŝƌĂƐƉƌſƉƌŝĂƐĂĕƁĞƐƉĂƌĂ
ƉĞƌŵĂŶġŶĐŝĂ Ğŵ ƚĞƐŽƵƌĂƌŝĂ Ğ ƉŽƐƚĞƌŝŽƌ ĂůŝĞŶĂĕĆŽ ŽƵ ĐĂŶĐĞůĂŵĞŶƚŽ͕ ĂƚĠ Ž ŵŽŶƚĂŶƚĞ ĚŽ ƐĂůĚŽ ĚĞ ůƵĐƌŽ Ğ ĚĞ
ƌĞƐĞƌǀĂƐ͕ ĞǆĐĞƚŽ Ă ƌĞƐĞƌǀĂ ůĞŐĂů͕ ƐĞŵ ĚŝŵŝŶƵŝĕĆŽ ĚŽ ĐĂƉŝƚĂů ƐŽĐŝĂů͕ ŽďƐĞƌǀĂĚĂƐ ĂƐ ĚŝƐƉŽƐŝĕƁĞƐ ůĞŐĂŝƐ Ğ
ƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂƌĞƐĂƉůŝĐĄǀĞŝƐ͘
W1dh>K///
ƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂů
ƌƚŝŐŽϵƐ ĂƐƐĞŵďůĞŝĂƐ ŐĞƌĂŝƐ ƐĞƌĆŽ ŽƌĚŝŶĄƌŝĂƐ Ğ ĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĄƌŝĂƐ͘  ĂƐƐĞŵďůĞŝĂ ŐĞƌĂů͕ ƌĞƵŶŝ ƌĞƵŶŝƌͲƐĞͲĄ͕
ŽƌĚŝŶĂƌŝĂŵĞŶƚĞ͕ ƵŵĂ ǀĞǌ ƉŽƌ ĂŶŽ ĚĞŶƚƌŽ ĚŽƐ ϰ ;ƋƵĂƚƌŽͿ ƉƌŝŵĞŝƌŽƐ ŵĞƐĞƐ ĂƉſƐ Ž ĞŶĐĞƌƌĂŵĞŶƚŽ ĚŽ ĞǆĞƌĐşĐŝŽ
ƐŽĐŝĂů͕ ƉĂƌĂ ĚĞůŝďĞƌĂƌ ƐŽďƌĞ ĂƐ ŵĂƚĠƌŝĂƐ ƉƌĞǀŝƐƚĂƐ ŶŽ ĂƌƚŝŐŽ ϭϯϮ ĚĂ >Ğŝ ĚĂƐ ^ŽĐŝĞĚĂĚĞƐ ƉŽƌ ĕƁĞƐ Ğ͕
ĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂŵĞŶƚĞ͕ƐĞŵƉƌĞƋƵĞŽƐŝŶƚĞƌĞƐƐĞƐƐŽĐŝĂŝƐŽĞǆŝŐŝƌĞŵ͕ŽďƐĞƌǀĂĚĂƐĞŵƐƵĂĐŽŶǀŽĐĂĕĆŽ͕ŝŶƐƚĂůĂĕĆŽĞ
ĚĞůŝďĞƌĂĕĆŽĂƐƉƌĞƐĐƌŝĕƁĞƐůĞŐĂŝƐƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞƐĞĂƐĚŝƐƉŽƐŝĕƁĞƐĚŽƉƌĞƐĞŶƚĞƐƚĂƚƵƚŽ^ŽĐŝĂů͘
WĂƌĄŐƌĂĨŽϭǑ
ZĞƐƐĂůǀĂĚĂƐ ĂƐ ĞǆĐĞĕƁĞƐ ƉƌĞǀŝƐƚĂƐ ŶĂ >Ğŝ ĚĂƐ ^ŽĐŝĞĚĂĚĞƐ ƉŽƌ ĕƁĞƐ Ğ ŶĂƐ ĚĞŵĂŝƐ
ƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂĕƁĞƐĂƉůŝĐĄǀĞŝƐ͕ĂƐƌĞƵŶŝƁĞƐĚĂƐƐƐĞŵďůĞŝĂƐ'ĞƌĂŝƐƐĞƌĆŽĐŽŶǀŽĐĂĚĂƐĐŽŵ͕ŶŽŵşŶŝŵŽ͕ϭϱ;ƋƵŝŶǌĞͿ
ĚŝĂƐĐŽƌƌŝĚŽƐĚĞĂŶƚĞĐĞĚġŶĐŝĂƉĂƌĂƉƌŝŵĞŝƌĂĐŽŶǀŽĐĂĕĆŽĞ͕ŶŽŵşŶŝŵŽ͕ϴ;ŽŝƚŽͿĚŝĂƐĐŽƌƌŝĚŽƐĚĞĂŶƚĞĐĞĚġŶĐŝĂ
ƉĂƌĂƐĞŐƵŶĚĂĐŽŶǀŽĐĂĕĆŽ͘
WĂƌĄŐƌĂĨŽϮǑ
 ƐƐĞŵďůĞŝĂ 'ĞƌĂů Ɛſ ƉŽĚĞƌĄ ĚĞůŝďĞƌĂƌ ƐŽďƌĞ ĂƐƐƵŶƚŽƐ ĐŽŶƐƚĂŶƚĞƐ ĚĂ ŽƌĚĞŵ ĚŽ ĚŝĂ͕
ƌĞƐƐĂůǀĂĚĂƐĂƐĞǆĐĞĕƁĞƐƉƌĞǀŝƐƚĂƐŶĂ>ĞŝĚĂƐ^ŽĐŝĞĚĂĚĞƐƉŽƌĕƁĞƐĞŶĂƐĚĞŵĂŝƐƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂĕƁĞƐĂƉůŝĐĄǀĞŝƐ͕ŽƐ
ƋƵĂŝƐĚĞǀĞƌĆŽĐŽŶƐƚĂƌĚŽƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽĞĚŝƚĂůĚĞĐŽŶǀŽĐĂĕĆŽ͘
WĂƌĄŐƌĂĨŽϯǑ
ZĞƐƐĂůǀĂĚĂƐ ĂƐ ĞǆĐĞĕƁĞƐ ƉƌĞǀŝƐƚĂƐ Ğŵ ůĞŝ͕ Ă ƐƐĞŵďůĞŝĂ 'ĞƌĂů ƐĞƌĄ ŝŶƐƚĂůĂĚĂ͕ Ğŵ ƉƌŝŵĞŝƌĂ
ĐŽŶǀŽĐĂĕĆŽ͕ĐŽŵĂƉƌĞƐĞŶĕĂĚĞĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐƋƵĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞŵŶŽŵşŶŝŵŽϮϱй;ǀŝŶƚĞĞĐŝŶĐŽƉŽƌĐĞŶƚŽͿĚŽĐĂƉŝƚĂů
ƐŽĐŝĂůĞ͕ĞŵƐĞŐƵŶĚĂĐŽŶǀŽĐĂĕĆŽ͕ĐŽŵƋƵĂůƋƵĞƌŶƷŵĞƌŽ͘
WĂƌĄŐƌĂĨŽϰǑ
ƐĚĞůŝďĞƌĂĕƁĞƐƐĞƌĆŽƚŽŵĂĚĂƐƉŽƌŵĂŝŽƌŝĂĚĞǀŽƚŽƐĚŽƐƉƌĞƐĞŶƚĞƐ͕ŽďƐĞƌǀĂĚĂƐĂƐƌĞƐƚƌŝĕƁĞƐ
ĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚĂƐŶĂ>ĞŝĚĂƐ^ŽĐŝĞĚĂĚĞƐƉŽƌĕƁĞƐ͕ŶĆŽƐĞĐŽŵƉƵƚĂŶĚŽŽƐǀŽƚŽƐĞŵďƌĂŶĐŽ͘dŽĚŽĂĐŝŽŶŝƐƚĂƉŽĚĞƌĄ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƌ Ğ ǀŽƚĂƌ Ă ĚŝƐƚąŶĐŝĂ Ğŵ ƐƐĞŵďůĞŝĂ 'ĞƌĂů͕ ŶŽƐ ƚĞƌŵŽƐ ĚĂ >Ğŝ ĚĂƐ ^ŽĐŝĞĚĂĚĞƐ ƉŽƌ ĕƁĞƐ Ğ
ƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂĕĆŽĚĂsD͘
ƌƚŝŐŽϭϬ
K ĂĐŝŽŶŝƐƚĂ ƉŽĚĞƌĄ ƐĞƌ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽ ŶĂ ƐƐĞŵďůĞŝĂ 'ĞƌĂů ƉŽƌ ƉƌŽĐƵƌĂĚŽƌ ĐŽŶƐƚŝƚƵşĚŽ ŚĄ
ŵĞŶŽƐ ĚĞ ϭ ;ƵŵͿ ĂŶŽ͕ ƋƵĞ ƐĞũĂ ĂĐŝŽŶŝƐƚĂ͕ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌ ĚĂ ŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ ĂĚǀŽŐĂĚŽ͕ ŝŶƐƚŝƚƵŝĕĆŽ ĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂ ŽƵ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĚĞĨƵŶĚŽĚĞŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƋƵĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞŽƐĐŽŶĚƀŵŝŶŽƐ͘
WĂƌĄŐƌĂĨŽϭǑ
EĂƐ ƐƐĞŵďůĞŝĂƐ 'ĞƌĂŝƐ͕ ŽƐ ĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ ĚĞǀĞƌĆŽ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌ͕ ƉƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂůŵĞŶƚĞ ĐŽŵ ϰϴ
;ƋƵĂƌĞŶƚĂ Ğ ŽŝƚŽͿ ŚŽƌĂƐ ĚĞ ĂŶƚĞĐĞĚġŶĐŝĂ͕ ƉĂƌĂ ŵĞůŚŽƌ ŽƌŐĂŶŝǌĂĕĆŽ ĚĂ ŽŵƉĂŶŚŝĂ͗ ;ŝͿ Ƶŵ ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ ĚĞ
ŝĚĞŶƚŝĚĂĚĞ͕ ĐĂƐŽ Ž ĂĐŝŽŶŝƐƚĂ ƐĞũĂ ƉĞƐƐŽĂ ĨşƐŝĐĂ͖ ;ŝŝͿ ŽƐ ĂƚŽƐ ƐŽĐŝĞƚĄƌŝŽƐ ƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞƐ ƋƵĞ ĐŽŵƉƌŽǀĞŵ Ă
Ϯ
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ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽ ůĞŐĂů Ğ ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ ĚĞ ŝĚĞŶƚŝĚĂĚĞ ĚŽ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞ͕ ĐĂƐŽ Ž ĂĐŝŽŶŝƐƚĂ ƐĞũĂ ƉĞƐƐŽĂ ũƵƌşĚŝĐĂ͖ ;ŝŝŝͿ
ĐŽŵƉƌŽǀĂŶƚĞĚĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂĕĆŽĂĐŝŽŶĄƌŝĂŶĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞŵŝƚŝĚŽƉĞůĂŝŶƐƚŝƚƵŝĕĆŽĚĞƉŽƐŝƚĄƌŝĂĐŽŵĚĂƚĂŵĄǆŝŵĂĚĞ
ϱ;ĐŝŶĐŽͿĚŝĂƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐăƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂů͖Ğ;ŝǀͿƐĞĨŽƌŽĐĂƐŽ͕ƉƌŽĐƵƌĂĕĆŽ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽƉĂƌĄŐƌĂĨŽƉƌŝŵĞŝƌŽ
ĚŽĂƌƚŝŐŽϭϮϲĚĂ>ĞŝĚĂƐ^ŽĐŝĞĚĂĚĞƐƉŽƌĕƁĞƐ͘
WĂƌĄŐƌĂĨŽϮǑ
^ĞŵƉƌĞũƵşǌŽĚŽĚŝƐƉŽƐƚŽĂĐŝŵĂ͕ŽĂĐŝŽŶŝƐƚĂƋƵĞĐŽŵƉĂƌĞĐĞƌăƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůŵƵŶŝĚŽĚŽƐ
ĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐƌĞĨĞƌŝĚŽƐŶŽƉĂƌĄŐƌĂĨŽĂĐŝŵĂ͕ĂƚĠŽŵŽŵĞŶƚŽĚĂĂďĞƌƚƵƌĂĚŽƐƚƌĂďĂůŚŽƐ͕ƉŽĚĞƌĄƉĂƌƚŝĐŝƉĂƌĞǀŽƚĂƌ͕
ĂŝŶĚĂƋƵĞƚĞŶŚĂĚĞŝǆĂĚŽĚĞĂƉƌĞƐĞŶƚĄͲůŽƐƉƌĞǀŝĂŵĞŶƚĞ͘
WĂƌĄŐƌĂĨŽϯǑ
Ɛ ĂƚĂƐ ĚĂƐ ƐƐĞŵďůĞŝĂƐ ĚĞǀĞƌĆŽ ;ŝͿ ƐĞƌ ůĂǀƌĂĚĂƐ ŶĂ ĨŽƌŵĂ ĚĞ ƐƵŵĄƌŝŽ ĚŽƐ ĨĂƚŽƐ ŽĐŽƌƌŝĚŽƐ͕
ŝŶĐůƵƐŝǀĞĚŝƐƐŝĚġŶĐŝĂƐĞƉƌŽƚĞƐƚŽƐ͕ĐŽŶƚĞŶĚŽĂƚƌĂŶƐĐƌŝĕĆŽĚĂƐĚĞůŝďĞƌĂĕƁĞƐƚŽŵĂĚĂƐ͕ŽďƐĞƌǀĂĚŽŽĚŝƐƉŽƐƚŽŶŽ
ĂƌƚŝŐŽϭϯϬĚĂ>ĞŝĚĂƐ^ŽĐŝĞĚĂĚĞƐƉŽƌĕƁĞƐ͖Ğ;ŝŝͿƉƵďůŝĐĂĚĂƐĐŽŵŽŵŝƐƐĆŽĚĂƐĂƐƐŝŶĂƚƵƌĂƐĚŽƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ͘
ƌƚŝŐŽϭϭ ƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůƐĞƌĄŝŶƐƚĂůĂĚĂĞƉƌĞƐŝĚŝĚĂƉĞůŽWƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽŽƵ͕ŶĂ
ƐƵĂĂƵƐġŶĐŝĂŽƵŝŵƉĞĚŝŵĞŶƚŽ͕ƉĞůŽsŝĐĞͲWƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͕ŽƵĂŝŶĚĂŶĂĂƵƐġŶĐŝĂĚŽ
sŝĐĞͲWƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͕ƉŽƌŽŶƐĞůŚĞŝƌŽĞƐĐŽůŚŝĚŽƉŽƌŵĂŝŽƌŝĂĚŽƐǀŽƚŽƐĚŽƐĚĞŵĂŝƐ
ŵĞŵďƌŽƐĚŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͘KƉƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚĂƐƐĞŵďůĞŝĂĞƐĐŽůŚĞƌĄ͕ĚĞŶƚƌĞŽƐƉƌĞƐĞŶƚĞƐ͕ĂƋƵĞůĞ
ƋƵĞĞǆĞƌĐĞƌĄĂĨƵŶĕĆŽĚĞƐĞĐƌĞƚĄƌŝŽ͕ƋƵĞƉŽĚĞƌĄƐĞƌĂĐŝŽŶŝƐƚĂŽƵŶĆŽĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͘
ƌƚŝŐŽϭϮ ŽŵƉĞƚĞĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞăƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂů͕ĂůĠŵĚĂƐĚĞŵĂŝƐĂƚƌŝďƵŝĕƁĞƐƉƌĞǀŝƐƚĂƐĞŵůĞŝ͗
;ĂͿ

ƌĞĨŽƌŵĂƌŽƐƚĂƚƵƚŽ^ŽĐŝĂů͖

;ďͿ

ĞůĞŐĞƌĞĚĞƐƚŝƚƵŝƌŽƐŵĞŵďƌŽƐĚŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĞĚŽŽŶƐĞůŚŽ&ŝƐĐĂů͕ďĞŵĐŽŵŽĚĞĨŝŶŝƌ
ŽŶƷŵĞƌŽĚĞĐĂƌŐŽƐĚŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĞĚŽŽŶƐĞůŚŽ&ŝƐĐĂůĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͖

;ĐͿ

ƚŽŵĂƌ ĂƐ ĐŽŶƚĂƐ ĚŽƐ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĞƐ͕ ĞǆĂŵŝŶĂƌ͕ ĚŝƐĐƵƚŝƌ Ğ ĚĞůŝďĞƌĂƌ ƐŽďƌĞ ĂƐ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ
ĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͖

;ĚͿ

ĚĞůŝďĞƌĂƌ ƐŽďƌĞ Ă ĚŝƐƐŽůƵĕĆŽ͕ ůŝƋƵŝĚĂĕĆŽ͕ ĨƵƐĆŽ͕ ĐŝƐĆŽ͕ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĕĆŽ ŽƵ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂĕĆŽ ;ŝŶĐůƵƐŝǀĞ
ŝŶĐŽƌƉŽƌĂĕĆŽĚĞĂĕƁĞƐͿĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ƐŽďƌĞĂĞůĞŝĕĆŽĞĚĞƐƚŝƚƵŝĕĆŽĚĞůŝƋƵŝĚĂŶƚĞƐ͕ďĞŵĐŽŵŽƐŽďƌĞ
ŽŽŶƐĞůŚŽ&ŝƐĐĂůƋƵĞĚĞǀĞƌĄĨƵŶĐŝŽŶĂƌŶŽƉĞƌşŽĚŽĚĞůŝƋƵŝĚĂĕĆŽ͕ĞŽũƵůŐĂŵĞŶƚŽĚĞƐƵĂƐĐŽŶƚĂƐĞ
ƉĂƌƚŝůŚĂĚŽĂĐĞƌǀŽƐŽĐŝĂůĞŵĐĂƐŽĚĞůŝƋƵŝĚĂĕĆŽ͖

;ĞͿ

ĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌƉĞĚŝĚŽƐĚĞƌĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽũƵĚŝĐŝĂůŽƵĞǆƚƌĂũƵĚŝĐŝĂů͕ŽƵĚĞĂƵƚŽĨĂůġŶĐŝĂ͖

;ĨͿ

ĨŝǆĂƌ Ă ƌĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽ ŐůŽďĂů ĂŶƵĂů ĚŽƐ ŵĞŵďƌŽƐ ĚŽ ŽŶƐĞůŚŽ ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͕ ĚĂ ŝƌĞƚŽƌŝĂ Ğ ĚŽ
ŽŶƐĞůŚŽ&ŝƐĐĂů͕ƐĞŝŶƐƚĂůĂĚŽ͕ŽďƐĞƌǀĂĚŽƋƵĞ͕ĐĂďĞƌĄĂŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĚĞůŝďĞƌĂƌƐŽďƌĞĂ
ĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů ĚĂ ƌĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽ ĚŽ ƉƌſƉƌŝŽ ŽŶƐĞůŚŽ ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͕ ĚĂ ŝƌĞƚŽƌŝĂ Ğ ĚŽ
ŽŶƐĞůŚŽ&ŝƐĐĂů͕ƐĞŝŶƐƚĂůĂĚŽ͖

;ŐͿ

ĂƚƌŝďƵŝƌďŽŶŝĨŝĐĂĕƁĞƐĞŵĂĕƁĞƐĞĚĞĐŝĚŝƌƐŽďƌĞĞǀĞŶƚƵĂŝƐŐƌƵƉĂŵĞŶƚŽƐĞĚĞƐĚŽďƌĂŵĞŶƚŽƐĚĞĂĕƁĞƐ͖

;ŚͿ

ĚĞůŝďĞƌĂƌƐŽďƌĞƋƵĂůƋƵĞƌƌĞĞƐƚƌƵƚƵƌĂĕĆŽĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂĞŶǀŽůǀĞŶĚŽĚŝƌĞƚĂŽƵŝŶĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͖

;ŝͿ

ĂƉƌŽǀĂƌƉůĂŶŽƐĚĞŽƵƚŽƌŐĂĚĞŽƉĕĆŽĚĞĐŽŵƉƌĂĚĞĂĕƁĞƐĂŽƐƐĞƵƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĞƐĞĞŵƉƌĞŐĂĚŽƐĞĂ
ƉĞƐƐŽĂƐŶĂƚƵƌĂŝƐƋƵĞƉƌĞƐƚĞŵƐĞƌǀŝĕŽƐăŽŵƉĂŶŚŝĂĞăƐƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ͖

;ũͿ

ĚĞůŝďĞƌĂƌ͕ ĚĞ ĂĐŽƌĚŽ ĐŽŵ ƉƌŽƉŽƐƚĂ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂ ƉĞůĂ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͕ ƐŽďƌĞ Ă ĚĞƐƚŝŶĂĕĆŽ ĚŽ ůƵĐƌŽ
ůşƋƵŝĚŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĞĂĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐŽƵƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞũƵƌŽƐƐŽďƌĞŽĐĂƉŝƚĂůƉƌſƉƌŝŽ͕ĐŽŵ
ďĂƐĞŶĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐĂŶƵĂŝƐ͖
ϯ

3Y
63Y
63Y
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;ŬͿ

ĚĞůŝďĞƌĂƌ͕ ĚĞ ĂĐŽƌĚŽ ĐŽŵ ƉƌŽƉŽƐƚĂ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂ ƉĞůĂ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͕ ƐŽďƌĞ Ă ĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽ ĚĞ
ĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐ͕ ĂŝŶĚĂ ƋƵĞ ŝŶƚĞƌĐĂůĂƌĞƐ ŽƵ ŝŶƚĞƌŵĞĚŝĄƌŝŽƐ͕ ƋƵĞ ĞǆĐĞĚĂŵ Ž ĚŝǀŝĚĞŶĚŽ ŽďƌŝŐĂƚſƌŝŽ
ĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚŽŶŽWĂƌĄŐƌĂĨŽϯǑĚŽƌƚŝŐŽϯϯĚĞƐƚĞƐƚĂƚƵƚŽ^ŽĐŝĂůĚĞϮϱй;ǀŝŶƚĞĞĐŝŶĐŽƉŽƌĐĞŶƚŽͿĚŽ
ůƵĐƌŽ ůşƋƵŝĚŽ͕ ŽƵ ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ũƵƌŽƐ ƐŽďƌĞ Ž ĐĂƉŝƚĂů ƉƌſƉƌŝŽ ĐŽŵ ďĂƐĞ Ğŵ ďĂůĂŶĕŽƐ ƐĞŵĞƐƚƌĂŝƐ͕
ƚƌŝŵĞƐƚƌĂŝƐŽƵŵĞŶƐĂŝƐ͖

;ůͿ

ĚĞůŝďĞƌĂƌƐŽďƌĞĂƵŵĞŶƚŽŽƵƌĞĚƵĕĆŽĚŽĐĂƉŝƚĂůƐŽĐŝĂů͕ďĞŵĐŽŵŽ ƋƵĂůƋƵĞƌĚĞĐŝƐĆŽƋƵĞĞŶǀŽůǀĂĂ
ƌĞĐŽŵƉƌĂ͕ ƌĞƐŐĂƚĞ ŽƵ ĂŵŽƌƚŝǌĂĕĆŽ ĚĞ ĂĕƁĞƐ͕ Ğŵ ĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĞ ĐŽŵ ĂƐ ĚŝƐƉŽƐŝĕƁĞƐ ĚĞƐƚĞ ƐƚĂƚƵƚŽ
^ŽĐŝĂů͕ĞǆĐĞƚƵĂĚĂĂĚŝƐƉŽƐŝĕĆŽƉƌĞǀŝƐƚĂŶŽWĂƌĄŐƌĂĨŽjŶŝĐŽĚŽƌƚŝŐŽϳĚĞƐƚĞƐƚĂƚƵƚŽ^ŽĐŝĂů͖Ğ

;ŵͿ

ŽďƐĞƌǀĂĚĂƐĂƐĐŽŵƉĞƚġŶĐŝĂƐĚŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĚŝƐƉŽƐƚĂƐŶŽŝƚĞŵ;ƋͿĚŽƌƚŝŐŽϮϯĚĞƐƚĞ
ƐƚĂƚƵƚŽ^ŽĐŝĂů͕ĚĞůŝďĞƌĂƌƐŽďƌĞƋƵĂůƋƵĞƌĞŵŝƐƐĆŽĚĞĂĕƁĞƐŽƵƚşƚƵůŽƐĐŽŶǀĞƌƐşǀĞŝƐĞŵĂĕƁĞƐ͘

WĂƌĄŐƌĂĨŽjŶŝĐŽʹƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůƉŽĚĞƌĄƐƵƐƉĞŶĚĞƌŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĚŽƐĚŝƌĞŝƚŽƐ͕ŝŶĐůƵƐŝǀĞŽĚĞǀŽƚŽ͕ĚŽĂĐŝŽŶŝƐƚĂ
ƋƵĞĚĞŝǆĂƌĚĞĐƵŵƉƌŝƌŽďƌŝŐĂĕĆŽůĞŐĂů͕ƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂƌŽƵĞƐƚĂƚƵƚĄƌŝĂ͘
ƌƚŝŐŽϭϯ
ƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞĐŽŶǀŽĐĂĚĂƉĂƌĂĚŝƐƉĞŶƐĂƌĂƌĞĂůŝǌĂĕĆŽĚĞKĨĞƌƚĂWƷďůŝĐĂ
ĚĞĕƁĞƐ;͞KW͟ͿƉĂƌĂƐĂşĚĂĚŽEŽǀŽDĞƌĐĂĚŽĚĞǀĞƌĄƐĞƌŝŶƐƚĂůĂĚĂĞŵƉƌŝŵĞŝƌĂĐŽŶǀŽĐĂĕĆŽĐŽŵĂƉƌĞƐĞŶĕĂĚĞ
ĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ ƋƵĞ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞŵ͕ ŶŽ ŵşŶŝŵŽ͕ Ϯͬϯ ;ĚŽŝƐ ƚĞƌĕŽƐͿ ĚŽ ƚŽƚĂů ĚĂƐ ĕƁĞƐ Ğŵ ŝƌĐƵůĂĕĆŽ͘ ĂƐŽ ƌĞĨĞƌŝĚŽ
ƋƵſƌƵŵŶĆŽƐĞũĂĂƚŝŶŐŝĚŽ͕ĂƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůƉŽĚĞƌĄƐĞƌŝŶƐƚĂůĂĚĂĞŵƐĞŐƵŶĚĂĐŽŶǀŽĐĂĕĆŽĐŽŵĂƉƌĞƐĞŶĕĂĚĞ
ƋƵĂůƋƵĞƌŶƷŵĞƌŽĚĞĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐƚŝƚƵůĂƌĞƐĚĞĕƁĞƐĞŵŝƌĐƵůĂĕĆŽ͘ĚĞůŝďĞƌĂĕĆŽƐŽďƌĞĂĚŝƐƉĞŶƐĂĚĞƌĞĂůŝǌĂĕĆŽ
ĚĂ KW ĚĞǀĞ ŽĐŽƌƌĞƌ ƉĞůĂ ŵĂŝŽƌŝĂ ĚŽƐ ǀŽƚŽƐ ĚŽƐ ĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ ƚŝƚƵůĂƌĞƐ ĚĞ ĕƁĞƐ Ğŵ ŝƌĐƵůĂĕĆŽ ƉƌĞƐĞŶƚĞƐ ŶĂ
ƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂů͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĚŝƐƉŽƐƚŽŶŽZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽĚŽEŽǀŽDĞƌĐĂĚŽ͘
WĂƌĄŐƌĂĨŽ jŶŝĐŽ ʹ WĂƌĂ ĨŝŶƐ ĚĞƐƚĞ ƌƚŝŐŽ ϭϯ͕ ͞ĕƁĞƐ Ğŵ ŝƌĐƵůĂĕĆŽ͟ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂŵ ƚŽĚĂƐ ĂƐ ĂĕƁĞƐ ĞŵŝƚŝĚĂƐ ƉĞůĂ
ŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ĞǆĐĞƚƵĂĚĂƐĂƐĂĕƁĞƐĚĞƚŝĚĂƐƉĞůŽ;ƐͿĂĐŝŽŶŝƐƚĂ;ƐͿĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌ;ĞƐͿ͕ƉŽƌƉĞƐƐŽĂƐĂĞůĞǀŝŶĐƵůĂĚĂƐ͕ƉŽƌ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĞƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞĂƋƵĞůĂƐĞŵƚĞƐŽƵƌĂƌŝĂ͘
W1dh>K/s
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ
^ĞĕĆŽ/ʹŝƐƉŽƐŝĕƁĞƐ'ĞƌĂŝƐ
ƌƚŝŐŽϭϰ
ŽŵƉĂŶŚŝĂƐĞƌĄĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚĂƉĞůŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĞƉĞůĂŝƌĞƚŽƌŝĂ͕ĚĞĂĐŽƌĚŽ
ĐŽŵĂƐĂƚƌŝďƵŝĕƁĞƐĞƉŽĚĞƌĞƐĐŽŶĨĞƌŝĚŽƐƉĞůĂůĞŐŝƐůĂĕĆŽĂƉůŝĐĄǀĞůĞƉĞůŽƉƌĞƐĞŶƚĞƐƚĂƚƵƚŽ^ŽĐŝĂů͘
WĂƌĄŐƌĂĨŽjŶŝĐŽʹKƐĐĂƌŐŽƐĚĞWƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĞĚĞŝƌĞƚŽƌWƌĞƐŝĚĞŶƚĞŽƵƉƌŝŶĐŝƉĂů
ĞǆĞĐƵƚŝǀŽ ĚĂ ŽŵƉĂŶŚŝĂ ŶĆŽ ƉŽĚĞƌĆŽ ƐĞƌ ĂĐƵŵƵůĂĚŽƐ ƉĞůĂ ŵĞƐŵĂ ƉĞƐƐŽĂ͕ ĞǆĐĞƚŽ ŶĂ ŚŝƉſƚĞƐĞ ĚĞ ǀĂĐąŶĐŝĂ͕
ŽďƐĞƌǀĂĚŽƐŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽĚŽEŽǀŽDĞƌĐĂĚŽ͘
ƌƚŝŐŽϭϱ
KƐ ŵĞŵďƌŽƐ ĚŽ ŽŶƐĞůŚŽ ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͕ ĚĂ ŝƌĞƚŽƌŝĂ Ğ ĚŽ ŽŶƐĞůŚŽ &ŝƐĐĂů͕ ĞĨĞƚŝǀŽƐ Ğ
ƐƵƉůĞŶƚĞƐ͕ƐĞƌĆŽŝŶǀĞƐƚŝĚŽƐĞŵƐĞƵƐĐĂƌŐŽƐŵĞĚŝĂŶƚĞĂƐƐŝŶĂƚƵƌĂĚĞƚĞƌŵŽĚĞƉŽƐƐĞŶŽůŝǀƌŽƉƌſƉƌŝŽ͕ŶŽƉƌĂǌŽĚĞ
ĂƚĠ ϯϬ ;ƚƌŝŶƚĂͿ ĚŝĂƐ Ă ĐŽŶƚĂƌ ĚĂ ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂ ĞůĞŝĕĆŽ͕ Ž ƋƵĂů ĚĞǀĞ ĐŽŶƚĞŵƉůĂƌ ŝŶĐůƵƐŝǀĞ ƐƵĂ ƐƵũĞŝĕĆŽ ă ĐůĄƵƐƵůĂ
ĐŽŵƉƌŽŵŝƐƐſƌŝĂƌĞĨĞƌŝĚĂŶŽƌƚŝŐŽϰϬĚĞƐƚĞƐƚĂƚƵƚŽ^ŽĐŝĂů͕ĞƉĞƌŵĂŶĞĐĞƌĆŽĞŵƐĞƵƐĐĂƌŐŽƐĂƚĠĂŝŶǀĞƐƚŝĚƵƌĂ
ĚŽƐŶŽǀŽƐŵĞŵďƌŽƐĞůĞŝƚŽƐ͘
ƌƚŝŐŽϭϲ
ƐĚĞůŝďĞƌĂĕƁĞƐĚŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͕ŝƌĞƚŽƌŝĂĞĚŽŽŶƐĞůŚŽ&ŝƐĐĂůƐĞƌĆŽƚŽŵĂĚĂƐ
ƉŽƌ ŵĂŝŽƌŝĂ ĚĞ ǀŽƚŽƐ ĚŽƐ ƉƌĞƐĞŶƚĞƐ Ğŵ ĐĂĚĂ ƌĞƵŶŝĆŽ͕ ŽƵ ƋƵĞ ƚĞŶŚĂŵ ŵĂŶŝĨĞƐƚĂĚŽ ƐĞƵ ǀŽƚŽ͕ ƌĞƐƐĂůǀĂĚĂƐ ĂƐ
ŚŝƉſƚĞƐĞƐĞƐƉĞĐŝĂŝƐƉƌĞǀŝƐƚĂƐĞŵůĞŝ͘
ϰ
3Y
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WĂƌĄŐƌĂĨŽ jŶŝĐŽ ʹ ĂƐŽ Ž ŽŶƐĞůŚŽ ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ ĞƐƚĞũĂ ĐŽŶƐƚŝƚƵşĚŽ ƉŽƌ Ƶŵ ŶƷŵĞƌŽ ƉĂƌ ĚĞ ŵĞŵďƌŽƐ Ğ
ŽĐŽƌƌĂƵŵĞŵƉĂƚĞŶĂǀŽƚĂĕĆŽ͕ƐĞƌĄĂƚƌŝďƵşĚŽĂŽWƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽŽǀŽƚŽĚĞƋƵĂůŝĚĂĚĞ͘
^ĞĕĆŽ//ͲŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ
ƌƚŝŐŽϭϳ
KŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĠĐŽŵƉŽƐƚŽƉŽƌ͕ŶŽŵşŶŝŵŽ͕ϱ;ĐŝŶĐŽͿĞ͕ŶŽŵĄǆŝŵŽ͕ϵ;ŶŽǀĞͿ
ŵĞŵďƌŽƐ͕ƚŽĚŽƐĞůĞŝƚŽƐĞĚĞƐƚŝƚƵşǀĞŝƐƉĞůĂƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂů;͞ŽŶƐĞůŚĞŝƌŽƐ͟Ϳ͕ĐŽŵŵĂŶĚĂƚŽƵŶŝĨŝĐĂĚŽĚĞϮ;ĚŽŝƐͿ
ĂŶŽƐ͕ƐĞŶĚŽƉĞƌŵŝƚŝĚĂĂƌĞĞůĞŝĕĆŽ͘
WĂƌĄŐƌĂĨŽϭǑ
ŽƐŵĞŵďƌŽƐĚŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͕ŶŽŵşŶŝŵŽ͕Ϯ;ĚŽŝƐͿŽƵϮϬй;ǀŝŶƚĞƉŽƌĐĞŶƚŽͿ͕Ž
ƋƵĞ ĨŽƌ ŵĂŝŽƌ͕ ĚĞǀĞƌĆŽ ƐĞƌ ĐŽŶƐĞůŚĞŝƌŽƐ ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐ͕ ĐŽŶĨŽƌŵĞ Ă ĚĞĨŝŶŝĕĆŽ ĚŽ ZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽ ĚŽ EŽǀŽ
DĞƌĐĂĚŽ͕ ĚĞǀĞŶĚŽ Ă ĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂĕĆŽ ĚŽƐ ŝŶĚŝĐĂĚŽƐ ĂŽ ŽŶƐĞůŚŽ ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ ĐŽŵŽ ĐŽŶƐĞůŚĞŝƌŽƐ
ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐ ƐĞƌ ĚĞůŝďĞƌĂĚĂ ŶĂ ƐƐĞŵďůĞŝĂ 'ĞƌĂů ƋƵĞ ŽƐ ĞůĞŐĞƌ͕ ƐĞŶĚŽ ƚĂŵďĠŵ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƐ ĐŽŵŽ
ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐ ŽƐ ĐŽŶƐĞůŚĞŝƌŽƐ ĞůĞŝƚŽƐ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ĨĂĐƵůĚĂĚĞ ƉƌĞǀŝƐƚĂ ƉĞůŽ ĂƌƚŝŐŽ ϭϰϭ͕ ΑΑ ϰǑ Ğ ϱǑ͕ ĚĂ >Ğŝ ĚĂƐ
^ŽĐŝĞĚĂĚĞƐƉŽƌĕƁĞƐ͕ŶĂŚŝƉſƚĞƐĞĚĞŚĂǀĞƌĂĐŝŽŶŝƐƚĂĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌ;͞ŽŶƐĞůŚĞŝƌŽƐ/ŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐ͟Ϳ͘
WĂƌĄŐƌĂĨŽϮǑ
YƵĂŶĚŽ͕ Ğŵ ĚĞĐŽƌƌġŶĐŝĂ ĚĂ ŽďƐĞƌǀąŶĐŝĂ ĚŽ ƉĞƌĐĞŶƚƵĂů ƌĞĨĞƌŝĚŽ ŶŽ ƉĂƌĄŐƌĂĨŽ ĂĐŝŵĂ͕ Ž
ƌĞƐƵůƚĂĚŽŐĞƌĂƌƵŵŶƷŵĞƌŽĨƌĂĐŝŽŶĄƌŝŽ͕ĂŽŵƉĂŶŚŝĂĚĞǀĞƉƌŽĐĞĚĞƌĂŽĂƌƌĞĚŽŶĚĂŵĞŶƚŽƉĂƌĂŽŶƷŵĞƌŽŝŶƚĞŝƌŽ
ŝŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞƐƵƉĞƌŝŽƌ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽĚŽEŽǀŽDĞƌĐĂĚŽ͘
WĂƌĄŐƌĂĨŽϯǑ
EŽƐ ƚĞƌŵŽƐ ĚŽ ĂƌƚŝŐŽ ϭϰϳ͕ ΑϯΣ ĚĂ >Ğŝ ĚĂƐ ^ŽĐŝĞĚĂĚĞƐ ƉŽƌ ĕƁĞƐ͕ Ž ŽŶƐĞůŚĞŝƌŽ ĚĞǀĞ ƚĞƌ
ƌĞƉƵƚĂĕĆŽŝůŝďĂĚĂ͕ŶĆŽƉŽĚĞŶĚŽƐĞƌĞůĞŝƚŽ͕ƐĂůǀŽĚŝƐƉĞŶƐĂŶĂƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂů͕ĂƋƵĞůĞƋƵĞ;ŝͿŽĐƵƉĂĐĂƌŐŽƐĞŵ
ƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐ ƋƵĞ ƉŽƐƐĂŵ ƐĞƌ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂƐ ĐŽŶĐŽƌƌĞŶƚĞƐ ŶŽ ŵĞƌĐĂĚŽ Ğ ;ŝŝͿ ƚĞŶŚĂ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ ĐŽŶĨůŝƚĂŶƚĞ ĐŽŵ Ă
ŽŵƉĂŶŚŝĂ͘
WĂƌĄŐƌĂĨŽϰǑ
KĐŽƌƌĞŶĚŽĂǀĂĐąŶĐŝĂĚŽĐĂƌŐŽĚĞŽŶƐĞůŚĞŝƌŽ͕ŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽƉŽĚĞƌĄŶŽŵĞĂƌ
ƵŵƐƵďƐƚŝƚƵƚŽƋƵĞƐĞƌǀŝƌĄĂƚĠĂƉƌſǆŝŵĂƐƐĞŵďůĞŝĂ͘
WĂƌĄŐƌĂĨŽϱǑ
KŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͕ƉĂƌĂŵĞůŚŽƌĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽĚĞƐƵĂƐĨƵŶĕƁĞƐ͕ƉŽĚĞƌĄĐƌŝĂƌĐŽŵŝƚġƐ
ŽƵ ŐƌƵƉŽƐ ĚĞ ƚƌĂďĂůŚŽ ĐŽŵ ŽďũĞƚŝǀŽƐ ĚĞĨŝŶŝĚŽƐ͕ ƐĞŶĚŽ ŝŶƚĞŐƌĂĚŽƐ ƉŽƌ ƉĞƐƐŽĂƐ ƉŽƌ ĞůĞ ĚĞƐŝŐŶĂĚĂƐ ĚĞŶƚƌĞ ŽƐ
ŵĞŵďƌŽƐ ĚĂ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ ĞͬŽƵ ŽƵƚƌĂƐ ƉĞƐƐŽĂƐ ůŝŐĂĚĂƐ͕ ĚŝƌĞƚĂ ŽƵ ŝŶĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞ͕ ă ŽŵƉĂŶŚŝĂ͘ ĂďĞƌĄ ĂŽ
ŽŶƐĞůŚŽ ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ Ă ĂƉƌŽǀĂĕĆŽ ĚŽ ƌĞŐŝŵĞŶƚŽ ŝŶƚĞƌŶŽ ĚŽƐ ĐŽŵŝƚġƐ ŽƵ ŐƌƵƉŽƐ ĚĞ ƚƌĂďĂůŚŽ
ĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞĐƌŝĂĚŽƐ͘
ƌƚŝŐŽϭϴ
KŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽƚĞƌĄϭ;ƵŵͿWƌĞƐŝĚĞŶƚĞĞϭ;ƵŵͿsŝĐĞͲWƌĞƐŝĚĞŶƚĞ͕ĞůĞŝƚŽƐƉĞůŽƐ
ŵĞŵďƌŽƐĚŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽŶĂƉƌŝŵĞŝƌĂƌĞƵŶŝĆŽƋƵĞƐƵĐĞĚĞƌĂƌĞƵŶŝĆŽƋƵĞĞůĞŐĞƌŽƐŵĞŵďƌŽƐĚŽ
ŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĞŵĞǆĞƌĐşĐŝŽ͘EŽĐĂƐŽĚĞĂƵƐġŶĐŝĂŽƵŝŵƉĞĚŝŵĞŶƚŽƚĞŵƉŽƌĄƌŝŽĚŽWƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚŽ
ŽŶƐĞůŚŽ ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͕ ĂƐ ĨƵŶĕƁĞƐ ĚŽ WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ ƐĞƌĆŽ ĞǆĞƌĐŝĚĂƐ ƉŽƌ ŽƵƚƌŽ ŵĞŵďƌŽ ĚŽ ŽŶƐĞůŚŽ ĚĞ
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽŝŶĚŝĐĂĚŽƉĞůŽWƌĞƐŝĚĞŶƚĞ͘
ƌƚŝŐŽϭϵ
KŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽƌĞƵŶŝƌͲƐĞͲĄ͕ŽƌĚŝŶĂƌŝĂŵĞŶƚĞ͕ϰ;ƋƵĂƚƌŽͿǀĞǌĞƐƉŽƌĂŶŽ͕ĂŽĨŝŶĂů
ĚĞ ĐĂĚĂ ƚƌŝŵĞƐƚƌĞ Ğ͕ ĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂŵĞŶƚĞ͕ ƐĞŵƉƌĞ ƋƵĞ ŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽ͕ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ĐŽŶǀŽĐĂĕĆŽ ĚŽ WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ ĚŽ
ŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͕ƉŽƌŝŶŝĐŝĂƚŝǀĂƉƌſƉƌŝĂŽƵƉƌŽǀŽĐĂĕĆŽĚĞƋƵĂůƋƵĞƌŵĞŵďƌŽ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞŶŽƚŝĨŝĐĂĕĆŽ
ĞƐĐƌŝƚĂĞŶƚƌĞŐƵĞĐŽŵĂŶƚĞĐĞĚġŶĐŝĂŵşŶŝŵĂĚĞϱ;ĐŝŶĐŽͿĚŝĂƐ͕ĞĐŽŵĂƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĚĂƉĂƵƚĂĚŽƐĂƐƐƵŶƚŽƐĂƐĞƌĞŵ
ƚƌĂƚĂĚŽƐ͕ƌĞƐƐĂůǀĂĚŽƐŽƐĐĂƐŽƐĚĞƵƌŐġŶĐŝĂ͕ŶŽƐƋƵĂŝƐĂƐƌĞƵŶŝƁĞƐĚŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽƉŽĚĞƌĆŽƐĞƌ
ĐŽŶǀŽĐĂĚĂƐƉŽƌƐĞƵWƌĞƐŝĚĞŶƚĞƐĞŵĂŽďƐĞƌǀąŶĐŝĂĚŽƉƌĂǌŽĂĐŝŵĂ͕ĚĞƐĚĞƋƵĞŝŶĞƋƵŝǀŽĐĂŵĞŶƚĞĐŝĞŶƚĞƐƚŽĚŽƐŽƐ
ĚĞŵĂŝƐŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐĚŽŽŶƐĞůŚŽ͘ƐĐŽŶǀŽĐĂĕƁĞƐƉŽĚĞƌĆŽƐĞƌĨĞŝƚĂƐƉŽƌĐĂƌƚĂĐŽŵĂǀŝƐŽĚĞƌĞĐĞďŝŵĞŶƚŽ͕ĨĂǆŽƵ
ƉŽƌƋƵĂůƋƵĞƌŽƵƚƌŽŵĞŝŽ͕ĞůĞƚƌƀŶŝĐŽŽƵŶĆŽ͕ƋƵĞƉĞƌŵŝƚĂĂĐŽŵƉƌŽǀĂĕĆŽĚĞƌĞĐĞďŝŵĞŶƚŽ͘
WĂƌĄŐƌĂĨŽjŶŝĐŽʹ/ŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞĚĂƐĨŽƌŵĂůŝĚĂĚĞƐƉƌĞǀŝƐƚĂƐŶĞƐƚĞƌƚŝŐŽϭϵ͕ƐĞƌĄĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂƌĞŐƵůĂƌĂ
ϱ
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ƌĞƵŶŝĆŽĂƋƵĞĐŽŵƉĂƌĞĐĞƌĞŵƚŽĚŽƐŽƐŽŶƐĞůŚĞŝƌŽƐ͘
ƌƚŝŐŽϮϬ
ƐƌĞƵŶŝƁĞƐĚŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽƐĞƌĆŽŝŶƐƚĂůĂĚĂƐĞŵƉƌŝŵĞŝƌĂĐŽŶǀŽĐĂĕĆŽĐŽŵĂ
ƉƌĞƐĞŶĕĂĚĂŵĂŝŽƌŝĂĚŽƐƐĞƵƐŵĞŵďƌŽƐĞ͕ĞŵƐĞŐƵŶĚĂĐŽŶǀŽĐĂĕĆŽ͕ƉŽƌƋƵĂůƋƵĞƌŶƷŵĞƌŽ͘
WĂƌĄŐƌĂĨŽ jŶŝĐŽ ʹ EŽ ĐĂƐŽ ĚĞ ĂƵƐġŶĐŝĂ ƚĞŵƉŽƌĄƌŝĂ ĚĞ ƋƵĂůƋƵĞƌ ŵĞŵďƌŽ ĚŽ ŽŶƐĞůŚŽ ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͕ Ž
ƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽŵĞŵďƌŽĚŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽƉŽĚĞƌĄ͕ĐŽŵďĂƐĞŶĂƉĂƵƚĂĚŽƐĂƐƐƵŶƚŽƐĂƐĞƌĞŵƚƌĂƚĂĚŽƐ͕
ŵĂŶŝĨĞƐƚĂƌƐĞƵǀŽƚŽƉŽƌĞƐĐƌŝƚŽƉŽƌŵĞŝŽĚĞĚĞůĞŐĂĕĆŽĨĞŝƚĂĞŵĨĂǀŽƌĚĞŽƵƚƌŽĐŽŶƐĞůŚĞŝƌŽ͕ƉŽƌŵĞŝŽĚĞǀŽƚŽ
ĞƐĐƌŝƚŽĂŶƚĞĐŝƉĂĚŽ͕ƉŽƌŵĞŝŽĚĞĐĂƌƚĂŽƵĨĂĐͲƐşŵŝůĞĞŶƚƌĞŐƵĞĂŽWƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͕ŶĂ
ĚĂƚĂĚĂƌĞƵŶŝĆŽ͕ŽƵĂŝŶĚĂ͕ƉŽƌĐŽƌƌĞŝŽĞůĞƚƌƀŶŝĐŽĚŝŐŝƚĂůŵĞŶƚĞĐĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽ͘
ƌƚŝŐŽϮϭ
ƐƌĞƵŶŝƁĞƐĚŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽƐĞƌĆŽƌĞĂůŝǌĂĚĂƐ͕ƉƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂůŵĞŶƚĞ͕ŶĂƐĞĚĞĚĂ
ŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ĂŵĞŶŽƐƋƵĞŽƵƚƌŽůŽĐĂůƐĞũĂŝŶĨŽƌŵĂĚŽŶĂƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂĐŽŶǀŽĐĂĕĆŽ͘^ĞƌĆŽĂĚŵŝƚŝĚĂƐƌĞƵŶŝƁĞƐƉŽƌ
ŵĞŝŽĚĞƚĞůĞĐŽŶĨĞƌġŶĐŝĂŽƵǀŝĚĞŽĐŽŶĨĞƌġŶĐŝĂ͘dĂůƉĂƌƚŝĐŝƉĂĕĆŽƐĞƌĄĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂƉƌĞƐĞŶĕĂƉĞƐƐŽĂůĞŵƌĞĨĞƌŝĚĂ
ƌĞƵŶŝĆŽ͘EĞƐƐĞĐĂƐŽ͕ŽƐŵĞŵďƌŽƐĚŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽƋƵĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂƌĞŵƌĞŵŽƚĂŵĞŶƚĞĚĂƌĞƵŶŝĆŽĚŽ
ŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽƉŽĚĞƌĆŽĞǆƉƌĞƐƐĂƌƐĞƵƐǀŽƚŽƐ͕ŶĂĚĂƚĂĚĂƌĞƵŶŝĆŽ͕ƉŽƌŵĞŝŽĚĞĐĂƌƚĂŽƵĨĂĐͲƐşŵŝůĞ
ŽƵĐŽƌƌĞŝŽĞůĞƚƌƀŶŝĐŽĚŝŐŝƚĂůŵĞŶƚĞĐĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽ͘
WĂƌĄŐƌĂĨŽϭǑ
ƐƌĞƵŶŝƁĞƐĚŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽƐĞƌĆŽƉƌĞƐŝĚŝĚĂƐƉĞůŽWƌĞƐŝĚĞŶƚĞŽƵ͕ŶĂĂƵƐġŶĐŝĂ
ĚĞƐƚĞ͕ƉŽƌŽƵƚƌŽŵĞŵďƌŽĚŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽŝŶĚŝĐĂĚŽƉĞůĂŵĂŝŽƌŝĂĚŽƐĚĞŵĂŝƐŵĞŵďƌŽƐƉƌĞƐĞŶƚĞƐ͕
ĞƐĞĐƌĞƚĂƌŝĂĚĂƐƉŽƌƵŵŽŶƐĞůŚĞŝƌŽŝŶĚŝĐĂĚŽƉĞůŽƉƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚĂƌĞƵŶŝĆŽĞŵƋƵĞƐƚĆŽ͘
WĂƌĄŐƌĂĨŽϮǑ
Ž ƚĠƌŵŝŶŽ ĚĞ ĐĂĚĂ ƌĞƵŶŝĆŽ ĚĞǀĞƌĄ ƐĞƌ ůĂǀƌĂĚĂ ĂƚĂ͕ ƋƵĞ ĚĞǀĞƌĄ ƐĞƌ ĂƐƐŝŶĂĚĂ ƉŽƌ ƚŽĚŽƐ ŽƐ
ŽŶƐĞůŚĞŝƌŽƐ ĨŝƐŝĐĂŵĞŶƚĞ ƉƌĞƐĞŶƚĞƐ ă ƌĞƵŶŝĆŽ͕ Ğ ƉŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ ƚƌĂŶƐĐƌŝƚĂ ŶŽ >ŝǀƌŽ ĚĞ ZĞŐŝƐƚƌŽ ĚĞ ƚĂƐ ĚŽ
ŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͘KƐǀŽƚŽƐƉƌŽĨĞƌŝĚŽƐƉŽƌŽŶƐĞůŚĞŝƌŽƐƋƵĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂƌĞŵƌĞŵŽƚĂŵĞŶƚĞ
ĚĂƌĞƵŶŝĆŽĚŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽŽƵƋƵĞƚĞŶŚĂŵƐĞŵĂŶŝĨĞƐƚĂĚŽŶĂĨŽƌŵĂĚŽWĂƌĄŐƌĂĨŽjŶŝĐŽĚŽƌƚŝŐŽ
ϮϬĚĞƐƚĞƐƚĂƚƵƚŽ^ŽĐŝĂů͕ĚĞǀĞƌĆŽŝŐƵĂůŵĞŶƚĞĐŽŶƐƚĂƌŶŽ>ŝǀƌŽĚĞZĞŐŝƐƚƌŽĚĞƚĂƐĚŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͕
ĚĞǀĞŶĚŽĂĐſƉŝĂĚĂĐĂƌƚĂ͕ĨĂĐͲƐşŵŝůĞŽƵŵĞŶƐĂŐĞŵĞůĞƚƌƀŶŝĐĂ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞŽĐĂƐŽ͕ĐŽŶƚĞŶĚŽŽǀŽƚŽĚŽŽŶƐĞůŚĞŝƌŽ͕
ƐĞƌũƵŶƚĂĚĂĂŽ>ŝǀƌŽůŽŐŽĂƉſƐĂƚƌĂŶƐĐƌŝĕĆŽĚĂĂƚĂ͘
WĂƌĄŐƌĂĨŽϯǑ
ĞǀĞƌĆŽ ƐĞƌ ƉƵďůŝĐĂĚĂƐ Ğ ĂƌƋƵŝǀĂĚĂƐ ŶŽ ƌĞŐŝƐƚƌŽ ƉƷďůŝĐŽ ĚĞ ĞŵƉƌĞƐĂƐ ŵĞƌĐĂŶƚŝƐ ĂƐ ĂƚĂƐ ĚĞ
ƌĞƵŶŝĆŽĚŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂƋƵĞĐŽŶƚŝǀĞƌĞŵĚĞůŝďĞƌĂĕĆŽĚĞƐƚŝŶĂĚĂĂƉƌŽĚƵǌŝƌĞĨĞŝƚŽƐ
ƉĞƌĂŶƚĞƚĞƌĐĞŝƌŽƐ͘
ƌƚŝŐŽϮϮ
KƐŽŶƐĞůŚĞŝƌŽƐĚĞǀĞƌĆŽĂďƐƚĞƌͲƐĞĚĞǀŽƚĂƌŶĂƐĚĞůŝďĞƌĂĕƁĞƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐĂĂƐƐƵŶƚŽƐƐŽďƌĞŽƐ
ƋƵĂŝƐƚĞŶŚĂŵŽƵƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞŵŝŶƚĞƌĞƐƐĞĐŽŶĨůŝƚĂŶƚĞĐŽŵĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ĚĞǀĞŶĚŽƌĞƐƉĞŝƚĂƌĂƐƌĞŐƌĂƐƌĞůĂƚŝǀĂƐĂ
ĐŽŶĨůŝƚŽĚĞŝŶƚĞƌĞƐƐĞĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚĂƐŶĂ>ĞŝĚĂƐ^ŽĐŝĞĚĂĚĞƐƉŽƌĕƁĞƐ͘
ƌƚŝŐŽϮϯ
K ŽŶƐĞůŚŽ ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ ƚĞŵ Ă ĨƵŶĕĆŽ ƉƌŝŵŽƌĚŝĂů ĚĞ ŽƌŝĞŶƚĂĕĆŽ ŐĞƌĂů ĚŽƐ ŶĞŐſĐŝŽƐ ĚĂ
ŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ ĂƐƐŝŵ ĐŽŵŽ ĚĞ ĐŽŶƚƌŽůĂƌ Ğ ĨŝƐĐĂůŝǌĂƌ Ž ƐĞƵ ĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽ͕ĐƵŵƉƌŝŶĚŽͲůŚĞ͕ ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞĂůĠŵ ĚĞ
ŽƵƚƌĂƐĂƚƌŝďƵŝĕƁĞƐƋƵĞůŚĞƐĞũĂŵĂƚƌŝďƵşĚĂƐƉŽƌůĞŝŽƵƉĞůŽƐƚĂƚƵƚŽ^ŽĐŝĂů͗
;ĂͿ

ĚĞĨŝŶŝƌĂƐƉŽůşƚŝĐĂƐĞĨŝǆĂƌĂƐĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂƐŽƌĕĂŵĞŶƚĄƌŝĂƐƉĂƌĂĂĐŽŶĚƵĕĆŽĚŽƐŶĞŐſĐŝŽƐ͕ďĞŵĐŽŵŽ
ůŝĚĞƌĂƌ Ă ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĕĆŽ ĚĂ ĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂ ĚĞ ĐƌĞƐĐŝŵĞŶƚŽ Ğ ŽƌŝĞŶƚĂĕĆŽ ŐĞƌĂů ĚŽƐ ŶĞŐſĐŝŽƐ ĚĂ
ŽŵƉĂŶŚŝĂ͖

;ďͿ

ĂƉƌŽǀĂƌŽŽƌĕĂŵĞŶƚŽĂŶƵĂů͕ŽƉůĂŶŽĚĞŶĞŐſĐŝŽƐ͕ďĞŵĐŽŵŽƋƵĂŝƐƋƵĞƌƉůĂŶŽƐĚĞĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂ͕ĚĞ
ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ͕ĂŶƵĂŝƐĞͬŽƵƉůƵƌŝĂŶƵĂŝƐ͕ĞƉƌŽũĞƚŽƐĚĞĞǆƉĂŶƐĆŽĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞŽŽƌŐĂŶŽŐƌĂŵĂĚĞ
ĐĂƌŐŽƐĞƐĂůĄƌŝŽƐƉĂƌĂĂŝƌĞƚŽƌŝĂĞƉĂƌĂŽƐĐĂƌŐŽƐŐĞƌĞŶĐŝĂŝƐ͖
ϲ

3Y
63Y
63Y
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;ĐͿ

ĂƉƌŽǀĂƌŽƌĕĂŵĞŶƚŽĚĂĄƌĞĂĚĞĂƵĚŝƚŽƌŝĂŝŶƚĞƌŶĂ͕ĞĚŽƐĚĞŵĂŝƐĐŽŵŝƚġƐĚĞĂƐƐĞƐƐŽƌĂŵĞŶƚŽ͕ƐĞĞ
ƋƵĂŶĚŽŝŶƐƚĂƵƌĂĚŽƐ͖

;ĚͿ

ĞůĞŐĞƌĞĚĞƐƚŝƚƵŝƌŽƐŝƌĞƚŽƌĞƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͖

;ĞͿ

ĚĞĨŝŶŝƌŽŶƷŵĞƌŽĚĞĐĂƌŐŽƐĂƐĞƌĞŵƉƌĞĞŶĐŚŝĚŽƐŶĂŝƌĞƚŽƌŝĂĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ĞůĞŐĞƌƐĞƵƐŝƌĞƚŽƌĞƐ͕
ďĞŵ ĐŽŵŽ ĂƚƌŝďƵŝƌ ĂŽƐ ŝƌĞƚŽƌĞƐ ƐƵĂƐ ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂƐ ĨƵŶĕƁĞƐ͕ ĂƚƌŝďƵŝĕƁĞƐ Ğ ůŝŵŝƚĞƐ ĚĞ ĂůĕĂĚĂ ŶĆŽ
ĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĚŽƐŶĞƐƚĞƐƚĂƚƵƚŽ^ŽĐŝĂů͖

;ĨͿ

ĚĞůŝďĞƌĂƌƐŽďƌĞĂƌĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĚŽƐŵĞŵďƌŽƐĚŽƉƌſƉƌŝŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͕ĚĂ
ŝƌĞƚŽƌŝĂĞĚŽŽŶƐĞůŚŽ&ŝƐĐĂů͕ƐĞŝŶƐƚĂůĂĚŽ͖

;ŐͿ

ĐƌŝĂƌĞĂůƚĞƌĂƌĂƐĐŽŵƉĞƚġŶĐŝĂƐ͕ƌĞŐƌĂƐĚĞĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕ĐŽŶǀŽĐĂĕĆŽĞĐŽŵƉŽƐŝĕĆŽĚŽƐſƌŐĆŽƐ
ĚĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽƐĞƵƐĐŽŵŝƚġƐĚĞĂƐƐĞƐƐŽƌĂŵĞŶƚŽ͖

;ŚͿ

ĚĞůŝďĞƌĂƌ ƐŽďƌĞ Ă ĐŽŶǀŽĐĂĕĆŽ ĚĂ ƐƐĞŵďůĞŝĂ 'ĞƌĂů͕ ƋƵĂŶĚŽ ũƵůŐĂƌ ĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚĞ͕ ŽƵ ŶŽ ĐĂƐŽ ĚŽ
ĂƌƚŝŐŽϭϯϮĚĂ>ĞŝĚĂƐ^ŽĐŝĞĚĂĚĞƐƉŽƌĕƁĞƐ͖

;ŝͿ

ĨŝƐĐĂůŝǌĂƌĂŐĞƐƚĆŽĚŽƐŝƌĞƚŽƌĞƐ͕ĞǆĂŵŝŶĂŶĚŽ͕ĂƋƵĂůƋƵĞƌƚĞŵƉŽ͕ŽƐůŝǀƌŽƐĞƉĂƉĠŝƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ
ĞƐŽůŝĐŝƚĂŶĚŽŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐƐŽďƌĞĐŽŶƚƌĂƚŽƐĐĞůĞďƌĂĚŽƐŽƵĞŵǀŝĂƐĚĞĐĞůĞďƌĂĕĆŽĞƋƵĂŝƐƋƵĞƌŽƵƚƌŽƐ
ĂƚŽƐ͖

;ũͿ

ĂƉƌĞĐŝĂƌŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐƚƌŝŵĞƐƚƌĂŝƐĚĂƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͖

;ŬͿ

ĞƐĐŽůŚĞƌ Ğ ĚĞƐƚŝƚƵŝƌ ŽƐ ĂƵĚŝƚŽƌĞƐ ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐ͕ ŽďƐĞƌǀĂŶĚŽͲƐĞ͕ ŶĞƐƐĂ ĞƐĐŽůŚĂ͕ Ž ĚŝƐƉŽƐƚŽ ŶĂ
ƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂĕĆŽ ĂƉůŝĐĄǀĞů͘  ĞŵƉƌĞƐĂ ĚĞ ĂƵĚŝƚŽƌŝĂ ĞǆƚĞƌŶĂ ƌĞƉŽƌƚĂƌͲƐĞͲĄ ĂŽ ŽŶƐĞůŚŽ ĚĞ
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͖

;ůͿ

ĂƵƚŽƌŝǌĂƌ ƋƵĂůƋƵĞƌ ŵƵĚĂŶĕĂ ŶĂƐ ƉŽůşƚŝĐĂƐ ĐŽŶƚĄďĞŝƐ ŽƵ ĚĞ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽ ĚĞ ƌĞůĂƚſƌŝŽƐ ĚĂ
ŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ĞǆĐĞƚŽƐĞĞǆŝŐŝĚŽƉĞůŽƐƉƌŝŶĐşƉŝŽƐĐŽŶƚĄďĞŝƐŐĞƌĂůŵĞŶƚĞĂĐĞŝƚŽƐŶĂƐũƵƌŝƐĚŝĕƁĞƐĞŵ
ƋƵĞĂŽŵƉĂŶŚŝĂŽƉĞƌĂ͖

;ŵͿ

ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌĂƌĞĂůŝǌĂĕĆŽĚĞŝŶƐƉĞĕƁĞƐ͕ĂƵĚŝƚŽƌŝĂŽƵƚŽŵĂĚĂĚĞĐŽŶƚĂƐŶĂƐƐƵďƐŝĚŝĄƌŝĂƐ͕ĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ
ŽƵĐŽůŝŐĂĚĂƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ďĞŵĐŽŵŽĞŵĨƵŶĚĂĕƁĞƐƋƵĞƉĂƚƌŽĐŝŶĞ͖

;ŶͿ

ĂƉƌĞĐŝĂƌŽZĞůĂƚſƌŝŽĚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĞĂƐĐŽŶƚĂƐĚĂŝƌĞƚŽƌŝĂĞĚĞůŝďĞƌĂƌƐŽďƌĞƐƵĂƐƵďŵŝƐƐĆŽă
ƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂů͖

;ŽͿ

ŵĂŶŝĨĞƐƚĂƌʹƐĞƉƌĞǀŝĂŵĞŶƚĞƐŽďƌĞƋƵĂůƋƵĞƌƉƌŽƉŽƐƚĂĂƐĞƌƐƵďŵĞƚŝĚĂăĚĞůŝďĞƌĂĕĆŽĚĂƐƐĞŵďůĞŝĂ
'ĞƌĂů͖

;ƉͿ

ĂƉƌŽǀĂƌ Ă ƉƌŽƉŽƐƚĂ ĚĂ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽ ĚĞ ĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐ͕ ĂŝŶĚĂ ƋƵĞ ŝŶƚĞƌĐĂůĂƌĞƐ ŽƵ
ŝŶƚĞƌŵĞĚŝĄƌŝŽƐ͕ŽƵƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞũƵƌŽƐƐŽďƌĞŽĐĂƉŝƚĂůƉƌſƉƌŝŽĐŽŵďĂƐĞĞŵďĂůĂŶĕŽƐƐĞŵĞƐƚƌĂŝƐ͕
ƚƌŝŵĞƐƚƌĂŝƐŽƵŵĞŶƐĂŝƐ͖

;ƋͿ

ĂƵƚŽƌŝǌĂƌĂĞŵŝƐƐĆŽĚĞĂĕƁĞƐĞďƀŶƵƐĚĞƐƵďƐĐƌŝĕĆŽĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ŶŽƐůŝŵŝƚĞƐĂƵƚŽƌŝǌĂĚŽƐŶŽ
ƌƚŝŐŽ ϳ ĚĞƐƚĞ ƐƚĂƚƵƚŽ ^ŽĐŝĂů͕ ĨŝǆĂŶĚŽ ĂƐ ĐŽŶĚŝĕƁĞƐ ĚĞ ĞŵŝƐƐĆŽ͕ ŝŶĐůƵƐŝǀĞ ƉƌĞĕŽ Ğ ƉƌĂǌŽ ĚĞ
ŝŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĕĆŽ͕ Ğ ĚĞůŝďĞƌĂƌ͕ ĚĞŶƚƌŽ ĚŽƐ ůŝŵŝƚĞƐ ĚŽ ĐĂƉŝƚĂů ĂƵƚŽƌŝǌĂĚŽ͕ ƐŽďƌĞ Ă ĞŵŝƐƐĆŽ ĚĞ
ĚĞďġŶƚƵƌĞƐĐŽŶǀĞƌƐşǀĞŝƐĞŵĂĕƁĞƐ͕ĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂŶĚŽŽůŝŵŝƚĞĚŽĂƵŵĞŶƚŽĚĞĐĂƉŝƚĂůĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞĚĂ
ĐŽŶǀĞƌƐĆŽĚĂƐĚĞďġŶƚƵƌĞƐ͕ĞŵǀĂůŽƌĚŽĐĂƉŝƚĂůƐŽĐŝĂůŽƵĞŵŶƷŵĞƌŽĚĞĂĕƁĞƐ͕ƉŽĚĞŶĚŽ͕ĂŝŶĚĂ͕
ĞǆĐůƵŝƌ Ž ĚŝƌĞŝƚŽ ĚĞ ƉƌĞĨĞƌġŶĐŝĂ ŶĂƐ ĞŵŝƐƐƁĞƐ ĚĞ ĂĕƁĞƐ͕ ďƀŶƵƐ ĚĞ ƐƵďƐĐƌŝĕĆŽ Ğ ĚĞďġŶƚƵƌĞƐ
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ĐŽŶǀĞƌƐşǀĞŝƐ Ğŵ ĂĕƁĞƐ͕ ĐƵũĂ ĐŽůŽĐĂĕĆŽ ƐĞũĂ ĨĞŝƚĂ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ǀĞŶĚĂ Ğŵ ďŽůƐĂ ŽƵ ƉŽƌ ƐƵďƐĐƌŝĕĆŽ
ƉƷďůŝĐĂŽƵĞŵƉĞƌŵƵƚĂƉŽƌĂĕƁĞƐĞŵŽĨĞƌƚĂƉƷďůŝĐĂĚĞĂƋƵŝƐŝĕĆŽĚĞĐŽŶƚƌŽůĞ͕ŽƵĂŝŶĚĂƉĂƌĂĨĂǌĞƌ
ĨƌĞŶƚĞ Ă ƉůĂŶŽƐ ĚĞ ŽƵƚŽƌŐĂ ĚĞ ŽƉĕĆŽĚĞĐŽŵƉƌĂ ĚĞ ĂĕƁĞƐ Ă ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĞƐ Ğ ĞŵƉƌĞŐĂĚŽƐĚĂ
ŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚŽƐĞŵůĞŝ͖
;ƌͿ

ŽƵƚŽƌŐĂƌĂĕƁĞƐƌĞƐƚƌŝƚĂƐ͕ŽƉĕĆŽĚĞĐŽŵƉƌĂŽƵƐƵďƐĐƌŝĕĆŽĚĞĂĕƁĞƐ͕ĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵŽƐWƌŽŐƌĂŵĂƐ
ĚĞ ĕƁĞƐ ZĞƐƚƌŝƚĂƐ͕ KƵƚŽƌŐĂ ĚĞ KƉĕĆŽ ĚĞ ŽŵƉƌĂ ŽƵ ^ƵďƐĐƌŝĕĆŽ ĚĞ ĕƁĞƐ ĂƉƌŽǀĂĚŽƐ Ğŵ
ƐƐĞŵďůĞŝĂ 'ĞƌĂů͕ Ă ƐĞƵƐ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĞƐ Ğ ĞŵƉƌĞŐĂĚŽƐ͕ ĂƐƐŝŵ ĐŽŵŽ ĂŽƐ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĞƐ Ğ
ĞŵƉƌĞŐĂĚŽƐ ĚĞ ŽƵƚƌĂƐ ƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐ ƋƵĞ ƐĞũĂŵ ĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ ĚŝƌĞƚĂ ŽƵ ŝŶĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞ ƉĞůĂ
ŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ƐĞŵĚŝƌĞŝƚŽĚĞƉƌĞĨĞƌġŶĐŝĂƉĂƌĂŽƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽƐƉůĂŶŽƐĂƉƌŽǀĂĚŽƐĞŵ
ƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂů͖

;ƐͿ

ĚĞůŝďĞƌĂƌƐŽďƌĞĂĞŵŝƐƐĆŽĚĞĚĞďġŶƚƵƌĞƐƐŝŵƉůĞƐ͕ŶĆŽĐŽŶǀĞƌƐşǀĞŝƐĞŵĂĕƁĞƐ͕ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůƉĂƉĞƌƐ͕
ŶŽƚĂƐƉƌŽŵŝƐƐſƌŝĂƐ͕ďŽŶĚƐ͕ŶŽƚĞƐĞĚĞƋƵĂŝƐƋƵĞƌŽƵƚƌŽƐƚşƚƵůŽƐĚĞƵƐŽĐŽŵƵŵŶŽŵĞƌĐĂĚŽ͕ƉĂƌĂ
ĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽƉƷďůŝĐĂŽƵƉƌŝǀĂĚĂ͖

;ƚͿ

ĚĞůŝďĞƌĂƌƐŽďƌĞĂĂƋƵŝƐŝĕĆŽĚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂĕĆŽĞŵƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐ͕ďĞŵĐŽŵŽƐŽďƌĞĚĞŵĂŝƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐ
ƐŽĐŝĞƚĄƌŝĂƐƋƵĞŶĆŽĞŶǀŽůǀĂŵĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͖

;ƵͿ

ĂƉƌŽǀĂƌ ĂůĕĂĚĂƐ ĚĂ ŝƌĞƚŽƌŝĂ Ğ ƐƵĂƐ ƉŽůşƚŝĐĂƐ͕ ďĞŵ ĐŽŵŽ ƋƵĂŝƐƋƵĞƌ ĂůƚĞƌĂĕƁĞƐ Ă ĞůĂƐ͕ ĂƐ ƋƵĂŝƐ
ŝŶĐůƵŝƌĆŽ ƌĞŐƌĂƐ ƉĂƌĂ ;ĂͿ Ă ĂƋƵŝƐŝĕĆŽ ĚĞďĞŶƐ ĚŽ ĂƚŝǀŽ ŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽ Ğ ŝŶƚĂŶŐşǀĞů Ğ Ă ĂƐƐƵŶĕĆŽ ĚĞ
ĐŽŵƉƌŽŵŝƐƐŽƐ ĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐ͕ ;ďͿ Ă ŽŶĞƌĂĕĆŽ ĚĞ ďĞŶƐ ĚŽ ĂƚŝǀŽ ŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽ Ğ ŝŶƚĂŶŐşǀĞů͕ ;ĐͿ Ă
ĐŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽĚĞƋƵĂŝƐƋƵĞƌĐĂƉƚĂĕƁĞƐĚĞƌĞĐƵƌƐŽƐĞĂĞŵŝƐƐĆŽĚĞƋƵĂŝƐƋƵĞƌŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĚĞĐƌĠĚŝƚŽ
ƉĂƌĂĂĐĂƉƚĂĕĆŽĚĞƌĞĐƵƌƐŽƐ͕ĚĞůŝďĞƌĂŶĚŽĂŝŶĚĂƐŽďƌĞĂƐƐƵĂƐĐŽŶĚŝĕƁĞƐĚĞĞŵŝƐƐĆŽĞƌĞƐŐĂƚĞ͕
ĞŶƚƌĞ ŽƵƚƌĂƐ ƌĞŐƌĂƐ ĚĞ ĂůĕĂĚĂ͕ ďĞŵ ĐŽŵŽ Ă ĨŝƐĐĂůŝǌĂĕĆŽ ĚŽ ĐƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽ ĚĞ ƚĂů ƉŽůşƚŝĐĂ ƉĞůŽƐ
ŵĞŵďƌŽƐĚĂĚŝƌĞƚŽƌŝĂ͖

;ǀͿ

ĂƉƌŽǀĂƌĂĐƌŝĂĕĆŽĞĞǆƚŝŶĕĆŽĚĞƐƵďƐŝĚŝĄƌŝĂƐŽƵĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐŶŽƌĂƐŝůŽƵŶŽĞǆƚĞƌŝŽƌ͕ďĞŵĐŽŵŽ
ĚĞůŝďĞƌĂƌ͕ ƉŽƌ ƉƌŽƉŽƐƚĂ ĚĂ ŝƌĞƚŽƌŝĂ͕ ƐŽďƌĞ Ă ĂƋƵŝƐŝĕĆŽ͕ ĐĞƐƐĆŽ͕ ƚƌĂŶƐĨĞƌġŶĐŝĂ͕ ĂůŝĞŶĂĕĆŽ ĞͬŽƵ
ŽŶĞƌĂĕĆŽ͕ĂƋƵĂůƋƵĞƌƚşƚƵůŽŽƵĨŽƌŵĂ͕ĚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂĕƁĞƐƐŽĐŝĞƚĄƌŝĂƐĞǀĂůŽƌĞƐŵŽďŝůŝĄƌŝŽƐĚĞŽƵƚƌĂƐ
ƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐŶŽƌĂƐŝůŽƵŶŽĞǆƚĞƌŝŽƌ͖

;ǁͿ

ĂƉƌŽǀĂƌ Ă ĐŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽ ĚĞ ƋƵĂůƋƵĞƌ ĞŵƉƌĠƐƚŝŵŽ Ğ ŽďƌŝŐĂĕĆŽ͕ Ă ĞŵŝƐƐĆŽ ĚĞ ƋƵĂůƋƵĞƌ ƚşƚƵůŽ ĚĞ
ĚşǀŝĚĂ͕ ďĞŵ ĐŽŵŽ ƋƵĂůƋƵĞƌ ĂůƚĞƌĂĕĆŽ ĚŽƐ ŵĞƐŵŽƐ͕ ĐƵũŽ ǀĂůŽƌ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů ŽƵ Ğŵ ƵŵĂ ƐĠƌŝĞ ĚĞ
ƚƌĂŶƐĂĕƁĞƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ Ğŵ ƉĞƌşŽĚŽ ĚĞ ϭϮ ;ĚŽǌĞͿ ŵĞƐĞƐ͕ ĞǆĐĞĚĂ Ž ǀĂůŽƌ ĂŐƌĞŐĂĚŽ ĚĞ
ZΨϭϱ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ;ƋƵŝŶǌĞŵŝůŚƁĞƐĚĞƌĞĂŝƐͿ͖

;ǆͿ

ĂƉƌŽǀĂƌĂǀĞŶĚĂ͕ĂƋƵŝƐŝĕĆŽ͕ĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽ͕ƚƌĂŶƐĨĞƌġŶĐŝĂ͕ŽŶĞƌĂĕĆŽ͕ŽƵŽƵƚƌĂĨŽƌŵĂĚĞĂůŝĞŶĂĕĆŽ
ĚĞ ƋƵĂŝƐƋƵĞƌ ĂƚŝǀŽƐ ŽƵ ŶĞŐſĐŝŽƐ͕ ĐƵũŽ ǀĂůŽƌ͕ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů ŽƵ Ğŵ ƵŵĂ ƐĠƌŝĞ ĚĞ ƚƌĂŶƐĂĕƁĞƐ͕
ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐĞŵƉĞƌşŽĚŽĚĞϭϮ;ĚŽǌĞͿŵĞƐĞƐ͕ĞǆĐĞĚĂŽǀĂůŽƌĂŐƌĞŐĂĚŽĚĞZΨϭϱ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ;ƋƵŝŶǌĞ
ŵŝůŚƁĞƐĚĞƌĞĂŝƐͿ͖

;ǇͿ

ĂƵƚŽƌŝǌĂƌ Ă ŽŵƉĂŶŚŝĂ Ă ƉƌĞƐƚĂƌ ŐĂƌĂŶƚŝĂƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ Ă ŽďƌŝŐĂĕƁĞƐ ĚĞ ƚĞƌĐĞŝƌŽƐ͕ ŝŶĐůƵƐŝǀĞ
ĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ĞǆĐĞƚŽŶŽƋƵĞƐĞƌĞĨĞƌĞĂŐĂƌĂŶƚŝĂƐƉƌĞƐƚĂĚĂƐĚĞŶƚƌŽĚŽĐƵƌƐŽŶŽƌŵĂů
ĚĞŶĞŐſĐŝŽƐ͖

;ǌͿ

ĂƉƌŽǀĂƌĂƉƌĞƐƚĂĕĆŽƉĞůĂŽŵƉĂŶŚŝĂĚĞŐĂƌĂŶƚŝĂƌĞĂůŽƵĨŝĚĞũƵƐƐſƌŝĂĞŵĨĂǀŽƌĚĞƚĞƌĐĞŝƌŽƐƋƵĞ
ŶĆŽ Ă ƉƌſƉƌŝĂ ŽŵƉĂŶŚŝĂ ŽƵ ƐƵďƐŝĚŝĄƌŝĂƐ͕ ďĞŵ ĐŽŵŽ Ă ĐŽŶĐĞƐƐĆŽ ĚĞ ŐĂƌĂŶƚŝĂ Ğŵ ĨĂǀŽƌ ĚĞ
ƐŽĐŝĞĚĂĚĞĐŽŶƚƌŽůĂĚĂĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĐƵũŽǀĂůŽƌĞǆĐĞĚĂĂƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂĕĆŽĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͕
ĐŽŶĨŽƌŵĞŽĐĂƐŽ͕ŶĂƌĞĨĞƌŝĚĂƐƵďƐŝĚŝĄƌŝĂ͖
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;ĂĂͿ

ĂƉƌŽǀĂƌĂĐĞůĞďƌĂĕĆŽĚĞƚŽĚŽƐĞƋƵĂŝƐƋƵĞƌĐŽŶƚƌĂƚŽƐĐŽŵƉĂƌƚĞƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ͕ĂĚĞƐƉĞŝƚŽĚŽǀĂůŽƌ
Ğ ĚĞ ƚĞƌĞŵ ƐŝĚŽ ƌĞĂůŝǌĂĚŽƐ ŶŽ ĐƵƌƐŽ ŶŽƌŵĂů ĚŽƐ ŶĞŐſĐŝŽƐ ĚĂ ŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ ĐŽŵ Ă ĞǆĐůƵƐĆŽ ĚĞ
ĞǀĞŶƚƵĂŝƐŵĞŵďƌŽƐĐŽŵŝŶƚĞƌĞƐƐĞƐƉŽƚĞŶĐŝĂůŵĞŶƚĞĐŽŶĨůŝƚĂŶƚĞƐ͖

;ďďͿ

ĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌ ă ƐƐĞŵďůĞŝĂ 'ĞƌĂů ƉƌŽƉŽƐƚĂƐ ĚĞ ĂƵŵĞŶƚŽ ĚĞ ĐĂƉŝƚĂů͕ ŝŶĐůƵŝŶĚŽ ŵĞĚŝĂŶƚĞ
ŝŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĕĆŽĞŵďĞŶƐ͕ďĞŵĐŽŵŽĚĞƌĞĨŽƌŵĂĚŽƐƚĂƚƵƚŽ^ŽĐŝĂů͖

;ĐĐͿ

ĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌ ă ƐƐĞŵďůĞŝĂ 'ĞƌĂů ƉƌŽƉŽƐƚĂ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽ ĚĞ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĕĆŽ ŶŽƐ ůƵĐƌŽƐ ĂŶƵĂŝƐ ĂŽƐ
ĞŵƉƌĞŐĂĚŽƐĞĂŽƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĞƐ͖

;ĚĚͿ

ĂƉƌŽǀĂƌĂĐŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽĚĂŝŶƐƚŝƚƵŝĕĆŽĚĞƉŽƐŝƚĄƌŝĂƉƌĞƐƚĂĚŽƌĂĚŽƐƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞĂĕƁĞƐĞƐĐƌŝƚƵƌĂŝƐ͖

;ĞĞͿ

ĂƉƌŽǀĂƌŽƐƌĞŐŝŵĞŶƚŽƐŝŶƚĞƌŶŽƐŽƵĂƚŽƐƌĞŐŝŵĞŶƚĂŝƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƵĂĞƐƚƌƵƚƵƌĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂ͕
ŝŶĐůƵŝŶĚŽ͕ŵĂƐŶĆŽƐĞůŝŵŝƚĂŶĚŽĂŽ͗;ĂͿſĚŝŐŽĚĞŽŶĚƵƚĂ͖;ďͿWŽůşƚŝĐĂĚĞZĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽ͖;ĐͿWŽůşƚŝĐĂ
ĚĞ /ŶĚŝĐĂĕĆŽ Ğ WƌĞĞŶĐŚŝŵĞŶƚŽ ĚĞ ĂƌŐŽƐ ĚĞ ŽŶƐĞůŚŽ ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͕ ŽŵŝƚġƐ ĚĞ
ƐƐĞƐƐŽƌĂŵĞŶƚŽĞŝƌĞƚŽƌŝĂ͖;ĐͿWŽůşƚŝĐĂĚĞ'ĞƌĞŶĐŝĂŵĞŶƚŽĚĞZŝƐĐŽƐ͖;ĚͿWŽůşƚŝĐĂĚĞdƌĂŶƐĂĕƁĞƐ
ĐŽŵ WĂƌƚĞƐ ZĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ͖ ;ĞͿWŽůşƚŝĐĂ ĚĞ EĞŐŽĐŝĂĕĆŽ ĚĞ sĂůŽƌĞƐ DŽďŝůŝĄƌŝŽƐ͖ Ğ ;ĨͿ WŽůşƚŝĐĂ ĚĞ
ŝǀƵůŐĂĕĆŽĚĞƚŽŽƵ&ĂƚŽZĞůĞǀĂŶƚĞ͕ĚĞƐĚĞƋƵĞŽďƌŝŐĂƚſƌŝŽƐƉĞůĂƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂĕĆŽĂƉůŝĐĄǀĞů͖

;ĨĨͿ

ĞůĂďŽƌĂƌĞĚŝǀƵůŐĂƌƉĂƌĞĐĞƌĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂĚŽ͕ĨĂǀŽƌĄǀĞůŽƵĐŽŶƚƌĄƌŝŽăĂĐĞŝƚĂĕĆŽĚĞƋƵĂůƋƵĞƌKW
ƋƵĞƚĞŶŚĂƉŽƌŽďũĞƚŽĂƐĂĕƁĞƐĚĞĞŵŝƐƐĆŽĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ĚŝǀƵůŐĂĚŽĞŵĂƚĠϭϱ;ƋƵŝŶǌĞͿĚŝĂƐĚĂ
ƉƵďůŝĐĂĕĆŽĚŽĞĚŝƚĂůĚĂKW͕ƋƵĞĚĞǀĞƌĄĂďŽƌĚĂƌ͕ŶŽŵşŶŝŵŽ͗;ŝͿĂĐŽŶǀĞŶŝġŶĐŝĂĞŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞ
ĚĂKWƋƵĂŶƚŽĂŽŝŶƚĞƌĞƐƐĞĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞĚŽĐŽŶũƵŶƚŽĚŽƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ͕ŝŶĐůƵƐŝǀĞĞŵƌĞůĂĕĆŽĂŽ
ƉƌĞĕŽ Ğ ĂŽƐ ƉŽƚĞŶĐŝĂŝƐ ŝŵƉĂĐƚŽƐ ƉĂƌĂ Ă ůŝƋƵŝĚĞǌ ĚĂƐ ĂĕƁĞƐ͖ ;ŝŝͿ ƋƵĂŶƚŽ ĂŽƐ ƉůĂŶŽƐ ĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽƐ
ĚŝǀƵůŐĂĚŽƐƉĞůŽŽĨĞƌƚĂŶƚĞĞŵƌĞůĂĕĆŽăŽŵƉĂŶŚŝĂ͖Ğ;ŝŝŝͿĂƌĞƐƉĞŝƚŽĚĞĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĂƐăĂĐĞŝƚĂĕĆŽĚĂ
KWĚŝƐƉŽŶşǀĞŝƐŶŽŵĞƌĐĂĚŽ͖

;ŐŐͿ

ĞǆĞƌĐĞƌĂƐĨƵŶĕƁĞƐŶŽƌŵĂƚŝǀĂƐĚĂƐĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ƉŽĚĞŶĚŽĂǀŽĐĂƌƉĂƌĂƐĞƵĞǆĂŵĞĞ
ĚĞůŝďĞƌĂĕĆŽƋƵĂůƋƵĞƌĂƐƐƵŶƚŽƋƵĞŶĆŽƐĞĐŽŵƉƌĞĞŶĚĂŶĂĐŽŵƉĞƚġŶĐŝĂƉƌŝǀĂƚŝǀĂĚĞŽƵƚƌŽƐſƌŐĆŽƐ͖
Ğ

;ŚŚͿ

ĚĞůŝďĞƌĂƌƐŽďƌĞŽƐĂƐƐƵŶƚŽƐƋƵĞůŚĞĨŽƌĞŵƐƵďŵĞƚŝĚŽƐƉĞůĂŝƌĞƚŽƌŝĂ͘
^ĞĕĆŽ///ʹŝƌĞƚŽƌŝĂ

ƌƚŝŐŽϮϰ
ŝƌĞƚŽƌŝĂƐĞƌĄĐŽŵƉŽƐƚĂĚĞŶŽŵşŶŝŵŽϰ;ƋƵĂƚƌŽͿĞŶŽŵĄǆŝŵŽϭϬ;ĚĞǌͿŵĞŵďƌŽƐ͕ĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ
ŽƵ ŶĆŽ͕ ƌĞƐŝĚĞŶƚĞƐ ŶŽ WĂşƐ͕ ĞůĞŝƚŽƐ ƉĞůŽ ŽŶƐĞůŚŽ ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ ;͞ŝƌĞƚŽƌĞƐ͟Ϳ͕ ƐĞŶĚŽ ĚĞƐŝŐŶĂĚŽƐ ;ŝͿ Ƶŵ
ŝƌĞƚŽƌWƌĞƐŝĚĞŶƚĞ͖;ŝŝͿƵŵŝƌĞƚŽƌsŝĐĞͲWƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚĞKƉĞƌĂĕƁĞƐ͖;ŝŝŝͿƵŵŝƌĞƚŽƌ&ŝŶĂŶĐĞŝƌŽ͖;ŝǀͿƵŵŝƌĞƚŽƌĚĞ
ZĞĐƵƌƐŽƐ,ƵŵĂŶŽƐ͖;ǀͿƵŵŝƌĞƚŽƌĚĞDĂƌŬĞƚŝŶŐ͖;ǀŝͿƵŵŝƌĞƚŽƌĚĞZĞůĂĕƁĞƐĐŽŵ/ŶǀĞƐƚŝĚŽƌĞƐ͖Ğ;ǀŝŝͿŽƐĚĞŵĂŝƐ͕
ŝƌĞƚŽƌĞƐƐĞŵĞƐŝŐŶĂĕĆŽƐƉĞĐşĨŝĐĂ͕ĞůĞŝƚŽƐƉĞůŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͕ŽďƐĞƌǀĂĚŽŽĚŝƐƉŽƐƚŽŶŽƌƚŝŐŽ
ϭϰĚĞƐƚĞƐƚĂƚƵƚŽ^ŽĐŝĂů͕ƐĞŶĚŽƉĞƌŵŝƚŝĚĂĂĂĐƵŵƵůĂĕĆŽĚĞŵĂŝƐĚĞƵŵĂĨƵŶĕĆŽ͘
WĂƌĄŐƌĂĨŽϭǑ
hŵĚŝƌĞƚŽƌƉŽĚĞƌĄĂĐƵŵƵůĂƌŵĂŝƐĚĞƵŵĂĨƵŶĕĆŽ͕ĚĞƐĚĞƋƵĞŽďƐĞƌǀĂĚŽŽŶƷŵĞƌŽŵşŶŝŵŽĚĞ
ŝƌĞƚŽƌĞƐƉƌĞǀŝƐƚŽŶĂ>ĞŝĚĞ^ŽĐŝĞĚĂĚĞƐƉŽƌĕƁĞƐ͘
WĂƌĄŐƌĂĨŽϮǑ
ĞůĞŝĕĆŽĚŽƐŝƌĞƚŽƌĞƐĚĞǀĞƌĄƐĞƌĨĞŝƚĂ͕ƉƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂůŵĞŶƚĞ͕ŶĂƉƌŝŵĞŝƌĂZĞƵŶŝĆŽĚŽŽŶƐĞůŚŽ
ĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽƋƵĞƐƵĐĞĚĞƌĂƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůKƌĚŝŶĄƌŝĂĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽƐŽĐŝĂůĞŵƋƵĞƐƚĆŽ͘
ƌƚŝŐŽϮϱ
KŵĂŶĚĂƚŽĚŽƐŵĞŵďƌŽƐĚĂŝƌĞƚŽƌŝĂƐĞƌĄƵŶŝĨŝĐĂĚŽĚĞϮ;ĚŽŝƐͿĂŶŽƐ͕ƉŽĚĞŶĚŽƐĞƌƌĞĞůĞŝƚŽƐ͘
KƐŝƌĞƚŽƌĞƐƉĞƌŵĂŶĞĐĞƌĆŽŶŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĚĞƐĞƵƐĐĂƌŐŽƐĂƚĠĂĞůĞŝĕĆŽĞƉŽƐƐĞĚĞƐĞƵƐƐƵĐĞƐƐŽƌĞƐ͘
ϵ
3Y
63Y
63Y
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ƌƚŝŐŽϮϲ
ĞǆƉƌĞƐƐĂŵĞŶƚĞǀĞĚĂĚŽĞƐĞƌĄŶƵůŽĚĞƉůĞŶŽĚŝƌĞŝƚŽŽĂƚŽƉƌĂƚŝĐĂĚŽƉŽƌƋƵĂůƋƵĞƌŝƌĞƚŽƌ͕
ƉƌŽĐƵƌĂĚŽƌ ŽƵ ĨƵŶĐŝŽŶĄƌŝŽ ĚĂ ŽŵƉĂŶŚŝĂ ƋƵĞ Ă ĞŶǀŽůǀĂ Ğŵ ŽďƌŝŐĂĕƁĞƐ ƌĞůĂƚŝǀĂƐ Ă ŶĞŐſĐŝŽƐ Ğ ŽƉĞƌĂĕƁĞƐ
ĞƐƚƌĂŶŚŽƐĂŽƐĞƵŽďũĞƚŽƐŽĐŝĂů͕ƐĞŵƉƌĞũƵşǌŽĚĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞĐŝǀŝůŽƵĐƌŝŵŝŶĂů͕ƐĞĨŽƌŽĐĂƐŽ͕ĂƋƵĞĞƐƚĂƌĄ
ƐƵũĞŝƚŽŽŝŶĨƌĂƚŽƌĚĞƐƚĞĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽ͘
ƌƚŝŐŽϮϳ
ŝƌĞƚŽƌŝĂƌĞƵŶŝƌͲƐĞͲĄ͕ŶĂƐĞĚĞƐŽĐŝĂůĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ƐĞŵƉƌĞƋƵĞĂƐƐŝŵĞǆŝŐŝƌĞŵŽƐŶĞŐſĐŝŽƐ
ƐŽĐŝĂŝƐ͕ƐĞŶĚŽĐŽŶǀŽĐĂĚĂƉĞůŽŝƌĞƚŽƌWƌĞƐŝĚĞŶƚĞ͕ĐŽŵĂŶƚĞĐĞĚġŶĐŝĂŵşŶŝŵĂĚĞϮϰ;ǀŝŶƚĞĞƋƵĂƚƌŽͿŚŽƌĂƐ͕ŽƵ
ƉŽƌϮͬϯ;ĚŽŝƐƚĞƌĕŽƐͿĚŽƐŝƌĞƚŽƌĞƐ͕ŶĞƐƚĞĐĂƐŽ͕ĐŽŵĂŶƚĞĐĞĚġŶĐŝĂŵşŶŝŵĂĚĞϰϴ;ƋƵĂƌĞŶƚĂĞŽŝƚŽͿŚŽƌĂƐ͕ĞĂ
ƌĞƵŶŝĆŽƐŽŵĞŶƚĞƐĞƌĄŝŶƐƚĂůĂĚĂĐŽŵĂƉƌĞƐĞŶĕĂĚĂŵĂŝŽƌŝĂĚĞƐĞƵƐŵĞŵďƌŽƐ͘
WĂƌĄŐƌĂĨŽϭǑ
/ŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞĚĂƐĨŽƌŵĂůŝĚĂĚĞƐƉƌĞǀŝƐƚĂƐŶĞƐƚĞƌƚŝŐŽϮϳ͕ƐĞƌĄĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂƌĞŐƵůĂƌĂ
ƌĞƵŶŝĆŽĂƋƵĞĐŽŵƉĂƌĞĐĞƌĞŵƚŽĚŽƐŽƐŝƌĞƚŽƌĞƐ͘
WĂƌĄŐƌĂĨŽϮǑ
ƐƌĞƵŶŝƁĞƐĚĂŝƌĞƚŽƌŝĂƉŽĚĞƌĆŽƐĞƌƌĞĂůŝǌĂĚĂƐƉŽƌŵĞŝŽĚĞƚĞůĞĐŽŶĨĞƌġŶĐŝĂ͕ǀŝĚĞŽĐŽŶĨĞƌġŶĐŝĂ
ŽƵŽƵƚƌŽƐŵĞŝŽƐĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽ͘dĂůƉĂƌƚŝĐŝƉĂĕĆŽƐĞƌĄĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂƉƌĞƐĞŶĕĂƉĞƐƐŽĂůĞŵƌĞĨĞƌŝĚĂƌĞƵŶŝĆŽ͘EĞƐƐĞ
ĐĂƐŽ͕ŽƐŵĞŵďƌŽƐĚĂŝƌĞƚŽƌŝĂƋƵĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂƌĞŵƌĞŵŽƚĂŵĞŶƚĞĚĂƌĞƵŶŝĆŽĚĂŝƌĞƚŽƌŝĂĚĞǀĞƌĆŽĞǆƉƌĞƐƐĂƌƐĞƵƐ
ǀŽƚŽƐƉŽƌŵĞŝŽĚĞĐĂƌƚĂ͕ĨĂĐͲƐşŵŝůĞŽƵĐŽƌƌĞŝŽĞůĞƚƌƀŶŝĐŽĚŝŐŝƚĂůŵĞŶƚĞĐĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽ͘
WĂƌĄŐƌĂĨŽϯǑ
KŝƌĞƚŽƌWƌĞƐŝĚĞŶƚĞƐĞƌĄƐƵďƐƚŝƚƵşĚŽƉĞůŽŝƌĞƚŽƌsŝĐĞͲWƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚĞKƉĞƌĂĕƁĞƐ͕ĞŵĐĂƐŽĚĞ
ĂƵƐġŶĐŝĂ ŽƵ ŝŵƉĞĚŝŵĞŶƚŽ ƚĞŵƉŽƌĄƌŝŽ͘ EĂ ŚŝƉſƚĞƐĞ ĚĞ ŝŵƉĞĚŝŵĞŶƚŽ ĚĞĨŝŶŝƚŝǀŽ ŽƵ ǀĂĐąŶĐŝĂ ĚŽ ĐĂƌŐŽ͕ ƐĞƌĄ
ŝŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞĐŽŶǀŽĐĂĚĂƌĞƵŶŝĆŽĚŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽƉĂƌĂƋƵĞƐĞũĂƉƌĞĞŶĐŚŝĚŽŽĐĂƌŐŽ͘
WĂƌĄŐƌĂĨŽϰǑ
EŽ ĐĂƐŽ ĚĞ ĂƵƐġŶĐŝĂ ƚĞŵƉŽƌĄƌŝĂ ĚĞ ƋƵĂůƋƵĞƌ ŝƌĞƚŽƌ͕ ĞƐƚĞ ƉŽĚĞƌĄ͕ ĐŽŵ ďĂƐĞ ŶĂ ƉĂƵƚĂ ĚŽƐ
ĂƐƐƵŶƚŽƐĂƐĞƌĞŵƚƌĂƚĂĚŽƐ͕ŵĂŶŝĨĞƐƚĂƌƐĞƵǀŽƚŽƉŽƌĞƐĐƌŝƚŽĂŶƚĞĐŝƉĂĚĂŵĞŶƚĞ͕ƉŽƌŵĞŝŽĚĞĐĂƌƚĂŽƵĨĂĐͲƐşŵŝůĞ
ĞŶƚƌĞŐƵĞĂŽŝƌĞƚŽƌWƌĞƐŝĚĞŶƚĞ͕ŶĂĚĂƚĂĚĂƌĞƵŶŝĆŽ͕ŽƵĂŝŶĚĂ͕ƉŽƌĐŽƌƌĞŝŽĞůĞƚƌƀŶŝĐŽĚŝŐŝƚĂůŵĞŶƚĞĐĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽ͘
WĂƌĄŐƌĂĨŽϱǑ
KƐŝƌĞƚŽƌĞƐŶĆŽƉŽĚĞƌĆŽĂĨĂƐƚĂƌͲƐĞĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĚĞƐƵĂƐĨƵŶĕƁĞƐƉŽƌŵĂŝƐĚĞϯϬ;ƚƌŝŶƚĂͿĚŝĂƐ
ĐŽƌƌŝĚŽƐĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀŽƐƐŽďƉĞŶĂĚĞƉĞƌĚĂĚĞŵĂŶĚĂƚŽ͕ƐĂůǀŽĐĂƐŽĚĞůŝĐĞŶĕĂĐŽŶĐĞĚŝĚĂƉĞůĂƉƌſƉƌŝĂŝƌĞƚŽƌŝĂ͘
ƌƚŝŐŽϮϴ ŽŵƉĞƚĞăŝƌĞƚŽƌŝĂ͗
;ĂͿ

ǌĞůĂƌƉĞůĂŽďƐĞƌǀąŶĐŝĂĚĂůĞŝ͕ĚĞƐƚĞƐƚĂƚƵƚŽ^ŽĐŝĂůĞƉĞůŽĐƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽĚĂƐĚĞůŝďĞƌĂĕƁĞƐĚŽŽŶƐĞůŚŽ
ĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĞĚĂƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂů͖

;ďͿ

ƉƌĂƚŝĐĂƌƚŽĚŽƐŽƐĂƚŽƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐăĞǆĞĐƵĕĆŽŽƐƉůĂŶŽƐĚĞŶĞŐſĐŝŽƐ͕ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐĞĚĞŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐ
ĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽƉƌĞƐĞŶƚĞƐƚĂƚƵƚŽ͖

;ĐͿ

ƉƌĂƚŝĐĂƌŽƐĂƚŽƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐăƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞĐŽŶƐĞĐƵĕĆŽĚŽŽďũĞƚŽƐŽĐŝĂů͕ƉŽƌŵĂŝƐ
ĞƐƉĞĐŝĂŝƐƋƵĞƐĞũĂŵ͕ŝŶĐůƵƐŝǀĞƉĂƌĂƌĞŶƵŶĐŝĂƌĂĚŝƌĞŝƚŽƐ͕ƚƌĂŶƐŝŐŝƌĞĂĐŽƌĚĂƌ͕ŽďƐĞƌǀĂĚĂƐĂƐĚŝƐƉŽƐŝĕƁĞƐ
ůĞŐĂŝƐŽƵĞƐƚĂƚƵƚĄƌŝĂƐƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞƐ͕ĂƐĚĞůŝďĞƌĂĕƁĞƐƚŽŵĂĚĂƐƉĞůĂƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůĞƉĞůŽŽŶƐĞůŚŽĚĞ
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ Ğ ĂƐ ĚŝƐƉŽƐŝĕƁĞƐ Ğ ƌĞƐƚƌŝĕƁĞƐ ĚĞ ĂůĕĂĚĂƐ Ă ĞůĞƐ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂƐ ƉĞůŽ ŽŶƐĞůŚŽ ĚĞ
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͖

;ĚͿ

Ăďƌŝƌ͕ƚƌĂŶƐĨĞƌŝƌĞĞǆƚŝŶŐƵŝƌĨŝůŝĂŝƐ͕ĞŵƋƵĂůƋƵĞƌůŽĐĂůŝĚĂĚĞĚŽWĂşƐŽƵĚŽĞǆƚĞƌŝŽƌ͖

;ĞͿ

ĐƌŝĂƌĞĞǆƚŝŶŐƵŝƌƐƵďƐŝĚŝĄƌŝĂƐ͕ĞŵƋƵĂůƋƵĞƌůŽĐĂůŝĚĂĚĞĚŽWĂşƐŽƵĚŽĞǆƚĞƌŝŽƌ͖

;ĨͿ

ƐƵďŵĞƚĞƌ͕ĂŶƵĂůŵĞŶƚĞ͕ăĂƉƌĞĐŝĂĕĆŽĚŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͕ŽƌĞůĂƚſƌŝŽĚĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĞ
ĂƐ ĐŽŶƚĂƐ ĚĂ ŝƌĞƚŽƌŝĂ͕ ĂĐŽŵƉĂŶŚĂĚŽƐ ĚŽ ƌĞůĂƚſƌŝŽ ĚŽƐ ĂƵĚŝƚŽƌĞƐ ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐ͕ ďĞŵ ĐŽŵŽ Ă
ƉƌŽƉŽƐƚĂĚĞĂƉůŝĐĂĕĆŽĚŽƐůƵĐƌŽƐĂƉƵƌĂĚŽƐŶŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĂŶƚĞƌŝŽƌ͖
ϭϬ

3Y
63Y
63Y
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;ŐͿ

ƐƵďŵĞƚĞƌ ĂŽ ŽŶƐĞůŚŽ ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ ŽƌĕĂŵĞŶƚŽ ĂŶƵĂů͕ Ž ƉůĂŶŽ ĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽ Ğ ƉŽůşƚŝĐĂƐ Ğ ƐƵĂƐ
ƌĞǀŝƐƁĞƐĂŶƵĂŝƐ͕ĐƵŝĚĂŶĚŽĚĂƐƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂƐĞǆĞĐƵĕƁĞƐ͖

;ŚͿ

ĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌ ƚƌŝŵĞƐƚƌĂůŵĞŶƚĞ ĂŽ ŽŶƐĞůŚŽ ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ Ž ďĂůĂŶĐĞƚĞ ĞĐŽŶƀŵŝĐŽͲĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽ Ğ
ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĚĞƚĂůŚĂĚŽĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ͖

;ŝͿ

ĚĞĐŝĚŝƌ͕ ĂƚĠ Ž ůŝŵŝƚĞ ĚĞ ĂůĕĂĚĂ ĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚŽ ƉĞůŽ ŽŶƐĞůŚŽ ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͕ ƐŽďƌĞ Ă ĂƋƵŝƐŝĕĆŽ͕ Ă
ĂůŝĞŶĂĕĆŽ ĞͬŽƵ Ă ŽŶĞƌĂĕĆŽ ĚĞ ďĞŶƐ ĚŽ ĂƚŝǀŽ ŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽ Ğ ŝŶƚĂŶŐşǀĞů Ğ ĐŽŵƉƌŽŵŝƐƐŽƐ ĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐ
ĂƐƐŽĐŝĂĚŽƐĂƉƌŽũĞƚŽƐŶŽƐƋƵĂŝƐĂŽŵƉĂŶŚŝĂƉƌĞƚĞŶĚĞŝŶǀĞƐƚŝƌ͖Ğ

;ŝŝͿ

ĂƵƚŽƌŝǌĂƌ Ă ŽŵƉĂŶŚŝĂ Ă ƉƌĞƐƚĂƌ ŐĂƌĂŶƚŝĂƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ Ă ŽďƌŝŐĂĕƁĞƐ ĚĞ ƚĞƌĐĞŝƌŽƐ͕ ŝŶĐůƵƐŝǀĞ
ĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ ĚĂ ŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ ŶŽ ƋƵĞ ƐĞ ƌĞĨĞƌĞ Ă ŐĂƌĂŶƚŝĂƐ ƉƌĞƐƚĂĚĂƐ ĚĞŶƚƌŽ ĚŽ ĐƵƌƐŽ ŶŽƌŵĂů ĚĞ
ŶĞŐſĐŝŽƐ͘

WĂƌĄŐƌĂĨŽϭǑ
ŽŵƉĞƚĞĂŽŝƌĞƚŽƌWƌĞƐŝĚĞŶƚĞƐƵƉĞƌǀŝƐŝŽŶĂƌĂƐĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐĚĞƐĞŶǀŽůǀŝĚĂƐƉŽƌƚŽĚŽƐŽƐƐĞƚŽƌĞƐ
ĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽ͕ŵĂƐŶĆŽƐĞůŝŵŝƚĂŶĚŽĂŽƐƐĞƚŽƌĞƐĐŽŶƚĄďŝů͕ĨŝƐĐĂů͕ĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽ͕ĐŽŵĞƌĐŝĂů͕ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽ͕
ĚĞŵĂƌŬĞƚŝŶŐĞĚĞƌĞĐƵƌƐŽƐŚƵŵĂŶŽƐ͕ĂůĠŵĚĂƐĨƵŶĕƁĞƐ͕ĂƚƌŝďƵŝĕƁĞƐĞƉŽĚĞƌĞƐĂĞůĞĐŽŵĞƚŝĚŽƐƉĞůŽŽŶƐĞůŚŽ
ĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͕ĞŽďƐĞƌǀĂĚĂƐĂƉŽůşƚŝĐĂĞŽƌŝĞŶƚĂĕĆŽƉƌĞǀŝĂŵĞŶƚĞƚƌĂĕĂĚĂƐƉĞůŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͕
ďĞŵĐŽŵŽ͗
;ĂͿ

ĐŽŶǀŽĐĂƌĞƉƌĞƐŝĚŝƌĂƐƌĞƵŶŝƁĞƐĚĂŝƌĞƚŽƌŝĂ͖

;ďͿ

ƐƵƉĞƌǀŝƐŝŽŶĂƌ ŽƉĞƌĂĕƁĞƐ ĚĞ ĐŽŶƚĂďŝůŝĚĂĚĞ ŐĞƌĂů Ğ ƌĞůĂƚſƌŝŽƐ ĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐ ŐĞƌĞŶĐŝĂŝƐ͕ ŽďƐĞƌǀĂĚŽ Ž
ĚŝƐƉŽƐƚŽŶŽWĂƌĄŐƌĂĨŽϯǑĚĞƐƚĞƌƚŝŐŽϮϴ͖

;ĐͿ

ƐƵƉĞƌǀŝƐŝŽŶĂƌŽĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĚŽƐĞŵƉƌĞĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐƋƵĞĨŝǌĞƌĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͖

;ĚͿ

ƐƵƉĞƌǀŝƐŝŽŶĂƌĂĞǆƉĂŶƐĆŽĞĂƉƌŽƐƉĞĐĕĆŽĚĞŶŽǀŽƐŶĞŐſĐŝŽƐĞŵĞƌĐĂĚŽƐ͖

;ĞͿ

ƐƵƉĞƌŝŶƚĞŶĚĞƌ ĂƐ ĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ ĚĂ ŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ ĐŽŽƌĚĞŶĂŶĚŽ Ğ ƐƵƉĞƌǀŝƐŝŽŶĂŶĚŽ ĂƐ
ĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐĚŽƐŵĞŵďƌŽƐĚĂŝƌĞƚŽƌŝĂ͖

;ĨͿ

ƉƌŽƉŽƌƐĞŵĞǆĐůƵƐŝǀŝĚĂĚĞĚĞŝŶŝĐŝĂƚŝǀĂĂŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĂĂƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞĨƵŶĕƁĞƐĂĐĂĚĂ
ŝƌĞƚŽƌŶŽŵŽŵĞŶƚŽĚĞƐƵĂƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂĞůĞŝĕĆŽ͖

;ŐͿ

ĐŽŽƌĚĞŶĂƌĂƉŽůşƚŝĐĂĚĞƉĞƐƐŽĂů͕ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝŽŶĂů͕ŐĞƌĞŶĐŝĂů͕ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂůĞĚĞŵĂƌŬĞƚŝŶŐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͖

;ŚͿ

ĂŶƵĂůŵĞŶƚĞ͕ ĞůĂďŽƌĂƌ Ğ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌ ĂŽ ŽŶƐĞůŚŽ ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ Ž ƉůĂŶŽ ĂŶƵĂů ĚĞ ŶĞŐſĐŝŽƐ Ğ Ž
ŽƌĕĂŵĞŶƚŽĂŶƵĂůĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͖Ğ

;ŝͿ

ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƌŽƐĂƐƐƵŶƚŽƐĚĞĐĂƌĄƚĞƌƐŽĐŝĞƚĄƌŝŽĞŵŐĞƌĂů͘

WĂƌĄŐƌĂĨŽϮǑ
ŽŵƉĞƚĞ ĂŽ ŝƌĞƚŽƌ sŝĐĞͲWƌĞƐŝĚĞŶƚĞ ĚĞ KƉĞƌĂĕƁĞƐ ĂƐƐĞƐƐŽƌĂƌ Ž ŝƌĞƚŽƌ WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ ŶĂƐ
ƐĞŐƵŝŶƚĞƐĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐĚĞƐƵĂĐŽŵƉĞƚġŶĐŝĂ͕ďĞŵĐŽŵŽ͗;ŝͿĂƵǆŝůŝĂƌŽŝƌĞƚŽƌWƌĞƐŝĚĞŶƚĞŶĂĐŽŽƌĚĞŶĂĕĆŽĚĂĂĕĆŽ
ĚŽƐŝƌĞƚŽƌĞƐĞĚŝƌĞĕĆŽĚĂĞǆĞĐƵĕĆŽĚĂƐĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐĐŽŵŽƉůĂŶĞũĂŵĞŶƚŽŐĞƌĂůĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͖;ŝŝͿ
ĂŶĂůŝƐĂƌĞĂǀĂůŝĂƌŶŽǀĂƐƚĞĐŶŽůŽŐŝĂƐƉĂƌĂŽƐŶĞŐſĐŝŽƐ͖;ŝŝŝͿĚĞƐĞŶǀŽůǀĞƌŽƐĞŵƉƌĞĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐĚĞƋƵĞĨŝǌĞƌƉĂƌƚĞĂ
ŽŵƉĂŶŚŝĂ͖ ;ŝǀͿ ĞǆƉĂŶĚŝƌ Ğ ƉƌŽƐƉĞĐƚĂƌ ŶŽǀŽƐ ŶĞŐſĐŝŽƐ Ğ ŵĞƌĐĂĚŽƐ͖ ;ǀͿ ŽƌŝĞŶƚĂƌ Ă ŽŵƉĂŶŚŝĂ ďƵƐĐĂŶĚŽ Ă
ĐŽŶƐŽůŝĚĂĕĆŽĞĞǆƉĂŶƐĆŽĚĂƐƵĂƉŽƐŝĕĆŽĚĞŵĞƌĐĂĚŽ͖;ǀŝͿĐŽŽƌĚĞŶĂƌĂƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ƐƵƉĞƌǀŝƐŝŽŶĂƌ
ĂƐĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐĐŽƌƌĞůĂƚĂƐ͕ĞƐƚĂďĞůĞĐĞƌƉŽůşƚŝĐĂƐ͕ďĞŵĐŽŵŽǌĞůĂƌƉĞůĂƐĂƚŝƐĨĂĕĆŽĚŽƐĐůŝĞŶƚĞƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͖Ğ;ǀŝŝͿ
ƚŽŵĂƌĚĞĐŝƐƁĞƐĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐĂƐŶŽŵĞůŚŽƌŝŶƚĞƌĞƐƐĞĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͘

ϭϭ
3Y
63Y
63Y
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WĂƌĄŐƌĂĨŽϯǑ
ŽŵƉĞƚĞĂŽŝƌĞƚŽƌ&ŝŶĂŶĐĞŝƌŽ͕ĚĞŶƚƌĞŽƵƚƌĂƐĂƚƌŝďƵŝĕƁĞƐƋƵĞůŚĞǀĞŶŚĂŵĂƐĞƌĐŽŵĞƚŝĚĂƐƉĞůŽ
ŽŶƐĞůŚŽ ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͗ ;ŝͿ ƉƌŽƉŽƌ ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĂƐ ĚĞ ĨŝŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽ Ğ ĂƉƌŽǀĂƌ ĐŽŶĚŝĕƁĞƐ ĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ ĚŽƐ
ŶĞŐſĐŝŽƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͖;ŝŝͿĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƌŽĐĂŝǆĂĞĂƐĐŽŶƚĂƐĂƉĂŐĂƌĞĂƌĞĐĞďĞƌĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͖Ğ;ŝŝŝͿĚŝƌŝŐŝƌĂƐ
ĄƌĞĂƐĐŽŶƚĄďŝů͕ĚĞƉůĂŶĞũĂŵĞŶƚŽĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽĞĨŝƐĐĂůͬƚƌŝďƵƚĄƌŝĂ͘
WĂƌĄŐƌĂĨŽϰǑ
ŽŵƉĞƚĞĂŽŝƌĞƚŽƌĚĞZĞĐƵƌƐŽƐ,ƵŵĂŶŽƐ͕ĚĞŶƚƌĞŽƵƚƌĂƐĂƚƌŝďƵŝĕƁĞƐƋƵĞůŚĞǀĞŶŚĂŵĂƐĞƌ
ĐŽŵĞƚŝĚĂƐ ƉĞůŽ ŽŶƐĞůŚŽ ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͕ ĐŽŽƌĚĞŶĂƌ͕ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƌ͕ ĚŝƌŝŐŝƌ Ğ ƐƵƉĞƌǀŝƐŝŽŶĂƌ ĂƐ ĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ĚĞ
ƌĞĐƵƌƐŽƐŚƵŵĂŶŽƐĞŵŐĞƌĂů͘
WĂƌĄŐƌĂĨŽϱǑ
ŽŵƉĞƚĞĂŽŝƌĞƚŽƌĚĞDĂƌŬĞƚŝŶŐ͕ĚĞŶƚƌĞŽƵƚƌĂƐĂƚƌŝďƵŝĕƁĞƐƋƵĞůŚĞǀĞŶŚĂŵĂƐĞƌĐŽŵĞƚŝĚĂƐ
ƉĞůŽ ŽŶƐĞůŚŽ ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͗ ;ŝͿ ĐŽŽƌĚĞŶĂƌ͕ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƌ͕ ĚŝƌŝŐŝƌ Ğ ƐƵƉĞƌǀŝƐŝŽŶĂƌ ĂƐ ĄƌĞĂƐ ĚĞ ŵĂƌŬĞƚŝŶŐ Ğ
ĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽ ĚĂ ŽŵƉĂŶŚŝĂ͖ ;ŝŝͿ ĚĞƐĞŶǀŽůǀĞƌ Ğ ŝŵƉůĂŶƚĂƌ ŶŽǀĂƐ ĐĂŵƉĂŶŚĂƐ ƉƵďůŝĐŝƚĄƌŝĂƐ ĂƐƐĞŐƵƌĂŶĚŽ Ă
ŝŵƉůĂŶƚĂĕĆŽ Ğŵ ƚŽĚĂ ƌĞĚĞ ĨƌĂŶƋƵĞĂĚĂ͖ ;ŝŝŝͿ ĚĞƐĞŶǀŽůǀĞƌ ŶŽǀŽƐ ƉƌŽĚƵƚŽƐ ĐŽŵĞƌĐŝĂŝƐ͖ Ğ ;ŝǀͿ ŐĂƌĂŶƚŝƌ Ž
ƉŽƐŝĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚĂŵĂƌĐĂŶŽŵĞƌĐĂĚŽĚĞĂƚƵĂĕĆŽĞƐĞƵƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽĨŽƌƚĂůĞĐŝŵĞŶƚŽ͘
WĂƌĄŐƌĂĨŽϲǑ
ŽŵƉĞƚĞĂŽŝƌĞƚŽƌĚĞZĞůĂĕƁĞƐĐŽŵ/ŶǀĞƐƚŝĚŽƌĞƐ͕ĚĞŶƚƌĞŽƵƚƌĂƐĂƚƌŝďƵŝĕƁĞƐƋƵĞůŚĞǀĞŶŚĂŵ
ĂƐĞƌĐŽŵĞƚŝĚĂƐƉĞůŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͗;ŝͿƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌĂŽŵƉĂŶŚŝĂƉĞƌĂŶƚĞŽƐſƌŐĆŽƐĚĞĐŽŶƚƌŽůĞĞ
ĚĞŵĂŝƐŝŶƐƚŝƚƵŝĕƁĞƐƋƵĞĂƚƵĂŵŶŽŵĞƌĐĂĚŽĚĞĐĂƉŝƚĂŝƐ͖;ŝŝͿƉƌĞƐƚĂƌŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĂŽƉƷďůŝĐŽŝŶǀĞƐƚŝĚŽƌ͕ăsD͕ăƐ
ŽůƐĂƐĚĞsĂůŽƌĞƐĞŵƋƵĞĂŽŵƉĂŶŚŝĂƚĞŶŚĂƐĞƵƐǀĂůŽƌĞƐŵŽďŝůŝĄƌŝŽƐŶĞŐŽĐŝĂĚŽƐĞĚĞŵĂŝƐſƌŐĆŽƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ
ăƐĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐĚĞƐĞŶǀŽůǀŝĚĂƐŶŽŵĞƌĐĂĚŽĚĞĐĂƉŝƚĂŝƐ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞůĞŐŝƐůĂĕĆŽĂƉůŝĐĄǀĞů͕ŶŽƌĂƐŝůĞŶŽĞǆƚĞƌŝŽƌ͖Ğ;ŝŝŝͿ
ŵĂŶƚĞƌĂƚƵĂůŝǌĂĚŽŽƌĞŐŝƐƚƌŽĚĞĐŽŵƉĂŶŚŝĂĂďĞƌƚĂƉĞƌĂŶƚĞĂsD͘
ƌƚŝŐŽϮϵ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ŽƐĂƚŽƐĞŽƉĞƌĂĕƁĞƐĚĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĚŽƐŶĞŐſĐŝŽƐƐŽĐŝĂŝƐ
ƋƵĞŝŵƉŽƌƚĞŵƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞŽƵŽďƌŝŐĂĕĆŽƉĂƌĂĂŽŵƉĂŶŚŝĂŽƵƋƵĞĂĞǆŽŶĞƌĞŵĚĞŽďƌŝŐĂĕƁĞƐƉĂƌĂĐŽŵ
ƚĞƌĐĞŝƌŽƐ͕ ƚĂŝƐ ĐŽŵŽ Ă ĂƐƐŝŶĂƚƵƌĂ ĚĞ ĞƐĐƌŝƚƵƌĂƐ ĚĞ ƋƵĂůƋƵĞƌ ŶĂƚƵƌĞǌĂ͕ ůĞƚƌĂƐ ĚĞ ĐąŵďŝŽ͕ ĐŚĞƋƵĞƐ͕ ŽƌĚĞŶƐ ĚĞ
ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ͕ ĐŽŶƚƌĂƚŽƐ Ğ͕ Ğŵ ŐĞƌĂů͕ ƋƵĂŝƐƋƵĞƌ ŽƵƚƌŽƐ ĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ͕ ŝŶĐůƵŝŶĚŽ Ž ƵƐŽ ĚŽ ŶŽŵĞ ĞŵƉƌĞƐĂƌŝĂů͕
ŝŶĐƵŵďŝƌĆŽĞƐĞƌĆŽŽďƌŝŐĂƚŽƌŝĂŵĞŶƚĞƉƌĂƚŝĐĂĚŽƐ͗
;ĂͿ

ƉŽƌ Ϯ ;ĚŽŝƐͿ ŝƌĞƚŽƌĞƐ Ğŵ ĐŽŶũƵŶƚŽ͕ ƐĞŶĚŽ ƋƵĞ Ƶŵ ĚĞůĞƐ ĚĞǀĞƌĄ͕ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂŵĞŶƚĞ͕ ƐĞƌ Ž ŝƌĞƚŽƌ
WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ͕ŽŝƌĞƚŽƌsŝĐĞͲWƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚĞKƉĞƌĂĕƁĞƐŽƵŽŝƌĞƚŽƌĚĞDĂƌŬĞƚŝŶŐ͖

;ďͿ

ƉŽƌϭ;ƵŵͿŝƌĞƚŽƌ͕ĚĞƐĚĞƋƵĞƉƌĞǀŝĂŵĞŶƚĞĂƵƚŽƌŝǌĂĚŽƉĞůŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͖

;ĐͿ

ƉŽƌϭ;ƵŵͿŝƌĞƚŽƌĞŵĐŽŶũƵŶƚŽĐŽŵϭ;ƵŵƉƌŽĐƵƌĂĚŽƌͿ͕ŶŽƐůŝŵŝƚĞƐĚŽƐƉŽĚĞƌĞƐĂĞůĞƐŽƵƚŽƌŐĂĚŽƐ͖ŽƵ

;ĚͿ

ƉŽƌϮ;ĚŽŝƐͿƉƌŽĐƵƌĂĚŽƌĞƐ͕ĂŐŝŶĚŽĞŵĐŽŶũƵŶƚŽ͕ŶŽƐůŝŵŝƚĞƐĚŽƐƉŽĚĞƌĞƐĂĞůĞƐŽƵƚŽƌŐĂĚŽƐ͘

WĂƌĄŐƌĂĨŽϭǑ
KŝƌĞƚŽƌWƌĞƐŝĚĞŶƚĞ͕ŝƐŽůĂĚĂŵĞŶƚĞ͕ŽƵϮ;ĚŽŝƐͿŝƌĞƚŽƌĞƐ͕ƐĞŶĚŽƵŵĚĞůĞƐ͕ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂŵĞŶƚĞ͕
Ž ŝƌĞƚŽƌ sŝĐĞͲWƌĞƐŝĚĞŶƚĞ ĚĞ KƉĞƌĂĕƁĞƐ ŽƵ Ž ŝƌĞƚŽƌ ĚĞ DĂƌŬĞƚŝŶŐ͕ ĂŐŝŶĚŽ Ğŵ ĐŽŶũƵŶƚŽ ƉŽĚĞƌĆŽ ĐŽŶƐƚŝƚƵŝƌ
ƉƌŽĐƵƌĂĚŽƌĞƐƉĂƌĂĂŐŝƌĞŵĐŽŵƉŽĚĞƌĞƐĂĚŶĞŐŽƚŝĂ͕ĞƐƉĞĐşĨŝĐŽƐƉĂƌĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌĂŽŵƉĂŶŚŝĂƉĞƌĂŶƚĞƚĞƌĐĞŝƌŽƐ
ŽƵƉĞƌĂŶƚĞſƌŐĆŽƐƉƷďůŝĐŽƐĞƉƌĂƚŝĐĂƌƚŽĚŽƐĞƋƵĂŝƐƋƵĞƌĂƚŽƐĞŵŶŽŵĞĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ĚĞƐĚĞƋƵĞĂƐƉƌŽĐƵƌĂĕƁĞƐ
ƐĞũĂŵŽƵƚŽƌŐĂĚĂƐƉŽƌƉĞƌşŽĚŽƐŝŐƵĂŝƐŽƵŝŶĨĞƌŝŽƌĞƐĂϭ;ƵŵͿĂŶŽ͘
WĂƌĄŐƌĂĨŽϮǑ
ŽƵƚŽƌŐĂĚĞƉƌŽĐƵƌĂĕƁĞƐƉĂƌĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĞŵũƵşǌŽ;ĂĚũƵĚŝĐŝĂͿƉŽĚĞƌĄƐĞƌĞĨĞƚƵĂĚĂƉĞůŽ
ŝƌĞƚŽƌ WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ Ğ ƉŽƌ ƉƌŽĐƵƌĂĚŽƌĞƐ ƉŽƌ ĞůĞ ŶŽŵĞĂĚŽƐ ƉĂƌĂ ĞƐƐĞ Ĩŝŵ͕ Ğ ƉŽĚĞƌĄ ƐĞƌ ĨĞŝƚĂ ƉŽƌ ƉƌĂǌŽ
ŝŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽ͘
^ĞĕĆŽ/sʹŽŶƐĞůŚŽ&ŝƐĐĂů
ƌƚŝŐŽϯϬ
KĐŽŶƐĞůŚŽĨŝƐĐĂůĨƵŶĐŝŽŶĂƌĄĞŵĐĂƌĄƚĞƌŶĆŽƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞĞ͕ƋƵĂŶĚŽŝŶƐƚĂůĂĚŽ͕ƐĞƌĄĐŽŶƐƚŝƚƵşĚŽ
ĚĞϯ;ƚƌġƐͿŵĞŵďƌŽƐĞĨĞƚŝǀŽƐ͕ĞŝŐƵĂůŶƷŵĞƌŽĚĞƐƵƉůĞŶƚĞƐ͕ƚŽĚŽƐƌĞƐŝĚĞŶƚĞƐŶŽƉĂşƐ͕ĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐŽƵŶĆŽ͕ĞůĞŝƚŽƐ
ϭϮ
3Y
63Y
63Y
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ĞĚĞƐƚŝƚƵşǀĞŝƐĂƋƵĂůƋƵĞƌƚĞŵƉŽƉĞůĂƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůƉĂƌĂŵĂŶĚĂƚŽƵŶŝĨŝĐĂĚŽĚĞϭ;ƵŵͿĂŶŽ͕ƐĞŶĚŽĂĚŵŝƚŝĚĂ
ĂƌĞĞůĞŝĕĆŽ;͞ŽŶƐĞůŚĞŝƌŽƐ&ŝƐĐĂŝƐ͟Ϳ͘KŽŶƐĞůŚŽ&ŝƐĐĂůĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂƐĞƌĄĐŽŵƉŽƐƚŽ͕ŝŶƐƚĂůĂĚŽĞƌĞŵƵŶĞƌĂĚŽ
ĞŵĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĞĐŽŵĂůĞŐŝƐůĂĕĆŽĞŵǀŝŐŽƌ͘
WĂƌĄŐƌĂĨŽϭǑ
KƐŵĞŵďƌŽƐĚŽŽŶƐĞůŚŽ&ŝƐĐĂůƐĞƌĆŽĞůĞŝƚŽƐƉĞůĂƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůƋƵĞĂƉƌŽǀĂƌĂŝŶƐƚĂůĂĕĆŽ
ĚŽſƌŐĆŽĞƐĞƵƐŵĂŶĚĂƚŽƐƚĞƌŵŝŶĂƌĆŽƐĞŵƉƌĞŶĂƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůKƌĚŝŶĄƌŝĂƐƵďƐĞƋƵĞŶƚĞăƐƵĂĞůĞŝĕĆŽ͘
WĂƌĄŐƌĂĨŽϮǑ
K ŽŶƐĞůŚŽ &ŝƐĐĂů ƚĞƌĄ Ƶŵ WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ͕ ĞůĞŝƚŽ ƉĞůŽƐ ĚĞŵĂŝƐ ŽŶƐĞůŚĞŝƌŽƐ &ŝƐĐĂŝƐ ŶĂ ƉƌŝŵĞŝƌĂ
ƌĞƵŶŝĆŽĂƉſƐƐƵĂŝŶƐƚĂůĂĕĆŽ͘
WĂƌĄŐƌĂĨŽϯǑ
KĐŽƌƌĞŶĚŽĂǀĂĐąŶĐŝĂĚŽĐĂƌŐŽĚĞŵĞŵďƌŽĚŽŽŶƐĞůŚŽ&ŝƐĐĂů͕ŽƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽƐƵƉůĞŶƚĞŽĐƵƉĂƌĄ
ƐĞƵůƵŐĂƌ͘EĆŽŚĂǀĞŶĚŽƐƵƉůĞŶƚĞ͕ĂƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůƐĞƌĄĐŽŶǀŽĐĂĚĂƉĂƌĂƉƌŽĐĞĚĞƌăĞůĞŝĕĆŽĚĞŵĞŵďƌŽƉĂƌĂ
ŽĐĂƌŐŽǀĂŐŽ͘
WĂƌĄŐƌĂĨŽϰǑ
/ŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ĚĂƐ ĨŽƌŵĂůŝĚĂĚĞƐ ƉƌĞǀŝƐƚĂƐ ŶĂ >Ğŝ ĚĂƐ ^ŽĐŝĞĚĂĚĞƐ ƉŽƌ ĕƁĞƐ͕ ƐĞƌĄ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂƌĞŐƵůĂƌĂƌĞƵŶŝĆŽĂƋƵĞĐŽŵƉĂƌĞĐĞƌĞŵƚŽĚŽƐŽƐŽŶƐĞůŚĞŝƌŽƐ&ŝƐĐĂŝƐ͘
ƌƚŝŐŽϯϭ
YƵĂŶĚŽŝŶƐƚĂůĂĚŽ͕ŽŽŶƐĞůŚŽ&ŝƐĐĂůƐĞƌĞƵŶŝƌĄ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚĂůĞŝ͕ƐĞŵƉƌĞƋƵĞŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽĞ
ĂŶĂůŝƐĂƌĄ͕ĂŽŵĞŶŽƐƚƌŝŵĞƐƚƌĂůŵĞŶƚĞ͕ĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͘
WĂƌĄŐƌĂĨŽjŶŝĐŽʹdŽĚĂƐĂƐĚĞůŝďĞƌĂĕƁĞƐĚŽŽŶƐĞůŚŽ&ŝƐĐĂůĐŽŶƐƚĂƌĆŽĚĞĂƚĂƐůĂǀƌĂĚĂƐŶŽƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽůŝǀƌŽĚĞ
ƚĂƐĞWĂƌĞĐĞƌĞƐĚŽŽŶƐĞůŚŽ&ŝƐĐĂůĞĂƐƐŝŶĂĚĂƐƉĞůŽƐŽŶƐĞůŚĞŝƌŽƐ&ŝƐĐĂŝƐƉƌĞƐĞŶƚĞƐ͘
W1dh>Ks
ǆĞƌĐşĐŝŽ&ŝƐĐĂů͕ĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐĞĞƐƚŝŶĂĕĆŽĚŽƐ>ƵĐƌŽƐ
ƌƚŝŐŽϯϮ
K ĞǆĞƌĐşĐŝŽ ƐŽĐŝĂů ƚĞƌĄ ŝŶşĐŝŽ Ğŵ ϭΣ ĚĞ ũĂŶĞŝƌŽ Ğ ƚĠƌŵŝŶŽ Ğŵ ϯϭ ĚĞ ĚĞǌĞŵďƌŽ ĚĞ ĐĂĚĂ ĂŶŽ͘
ŶĐĞƌƌĂĚŽŽĞǆĞƌĐşĐŝŽƐŽĐŝĂů͕ƐĞƌĆŽĞůĂďŽƌĂĚĂƐĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐƉƌĞǀŝƐƚĂƐĞŵůĞŝ͘
WĂƌĄŐƌĂĨŽϭǑ
Ɛ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ ĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ ĚĂ ŽŵƉĂŶŚŝĂ ĚĞǀĞƌĆŽ ƐĞƌ ĂƵĚŝƚĂĚĂƐ ƉŽƌ ĂƵĚŝƚŽƌĞƐ
ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽƐŶĂsD͘
WĂƌĄŐƌĂĨŽϮǑ
ůĠŵĚĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐĂŽĨŝŵĚĞĐĂĚĂĞǆĞƌĐşĐŝŽƐŽĐŝĂů͕ĂŽŵƉĂŶŚŝĂĨĂƌĄĞůĂďŽƌĂƌ
ĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐƚƌŝŵĞƐƚƌĂŝƐ͕ĐŽŵŽďƐĞƌǀąŶĐŝĂĚŽƐƉƌĞĐĞŝƚŽƐůĞŐĂŝƐƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞƐ͘
WĂƌĄŐƌĂĨŽϯǑ
:ƵŶƚĂŵĞŶƚĞĐŽŵĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ͕ŽƐſƌŐĆŽƐĚĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĚĂ
ŽŵƉĂŶŚŝĂĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌĆŽăƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůKƌĚŝŶĄƌŝĂƉƌŽƉŽƐƚĂƐŽďƌĞĂĚĞƐƚŝŶĂĕĆŽĂƐĞƌĚĂĚĂĂŽůƵĐƌŽůşƋƵŝĚŽ͕
ĐŽŵŽďƐĞƌǀąŶĐŝĂĚŽĚŝƐƉŽƐƚŽŶĞƐƚĞƐƚĂƚƵƚŽĞŶĂ>ĞŝĚĂƐ^ŽĐŝĞĚĂĚĞƐƉŽƌĕƁĞƐ͘
ƌƚŝŐŽϯϯ
Ž ƌĞƐƵůƚĂĚŽ ĚŽ ĞǆĞƌĐşĐŝŽ ƐĞƌĆŽ ĚĞĚƵǌŝĚŽƐ͕ ĂŶƚĞƐ ĚĞ ƋƵĂůƋƵĞƌ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĕĆŽ͕ ŽƐ ĞǀĞŶƚƵĂŝƐ
ƉƌĞũƵşǌŽƐĂĐƵŵƵůĂĚŽƐĞĂƉƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂŽŝŵƉŽƐƚŽĚĞƌĞŶĚĂĞĂĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽƐŽĐŝĂů͘
WĂƌĄŐƌĂĨŽϭǑ
ƉſƐ ĂƐ ĚĞĚƵĕƁĞƐ ŵĞŶĐŝŽŶĂĚĂƐ ŶĞƐƚĞ ƌƚŝŐŽ ϯϯ͕ Ă ƐƐĞŵďůĞŝĂ 'ĞƌĂů ƉŽĚĞƌĄ ĂƚƌŝďƵŝƌ ĂŽƐ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĞƐ ƵŵĂ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĕĆŽ ŶŽƐ ůƵĐƌŽƐ͕ ĚĞŶƚƌŽ ĚŽƐ ůŝŵŝƚĞƐ ĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚŽƐ ŶŽ ĂƌƚŝŐŽ ϭϱϮ ĚĂ >Ğŝ ĚĂƐ
^ŽĐŝĞĚĂĚĞƐƉŽƌĕƁĞƐĞŶĞƐƚĞƐƚĂƚƵƚŽ^ŽĐŝĂů͘
WĂƌĄŐƌĂĨŽϮǑ
Ž ůƵĐƌŽ ůşƋƵŝĚŽ ĚŽ ĞǆĞƌĐşĐŝŽ͕ ĂƉƵƌĂĚŽ ĂƉſƐ ĂƐ ĚĞĚƵĕƁĞƐ ŵĞŶĐŝŽŶĂĚĂƐ ŶĞƐƚĞ ƌƚŝŐŽ ϯϯ͕ ϱй
;ĐŝŶĐŽƉŽƌĐĞŶƚŽͿƐĞƌĆŽĂƉůŝĐĂĚŽƐ͕ĂŶƚĞƐĚĞƋƵĂůƋƵĞƌŽƵƚƌĂĚĞƐƚŝŶĂĕĆŽ͕ƉĂƌĂĐŽŶƐƚŝƚƵŝĕĆŽĚĂƌĞƐĞƌǀĂůĞŐĂů͕ƋƵĞ
ŶĆŽĞǆĐĞĚĞƌĄĂϮϬй;ǀŝŶƚĞƉŽƌĐĞŶƚŽͿĚŽĐĂƉŝƚĂůƐŽĐŝĂůĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͘
WĂƌĄŐƌĂĨŽϯǑ

KƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐƚĞƌĆŽĚŝƌĞŝƚŽĂƌĞĐĞďĞƌ͕ĞŵĐĂĚĂĞǆĞƌĐşĐŝŽ͕ĂƚşƚƵůŽĚĞĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐ͕ƵŵƉĞƌĐĞŶƚƵĂů
ϭϯ

3Y
63Y
63Y
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ŵşŶŝŵŽŽďƌŝŐĂƚſƌŝŽĚĞϮϱй;ǀŝŶƚĞĞĐŝŶĐŽƉŽƌĐĞŶƚŽͿƐŽďƌĞŽůƵĐƌŽůşƋƵŝĚŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ͕ĐŽŵŽƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐĂũƵƐƚĞƐ͗
;ĂͿ

Ž ĚĞĐƌĠƐĐŝŵŽ ĚĂƐ ŝŵƉŽƌƚąŶĐŝĂƐ ĚĞƐƚŝŶĂĚĂƐ͕ ŶŽ ĞǆĞƌĐşĐŝŽ͕ ă ĐŽŶƐƚŝƚƵŝĕĆŽ ĚĂ ƌĞƐĞƌǀĂ ůĞŐĂů͕ ĐŽŶĨŽƌŵĞ
ŝŶĚŝĐĂĚŽŶŽWĂƌĄŐƌĂĨŽϮǑĂĐŝŵĂ͖Ğ

;ďͿ

Ž ĂĐƌĠƐĐŝŵŽĚĂƐ ŝŵƉŽƌƚąŶĐŝĂƐ ƌĞƐƵůƚĂŶƚĞƐĚĂ ƌĞǀĞƌƐĆŽ͕ ŶŽ ĞǆĞƌĐşĐŝŽ͕ĚĞƌĞƐĞƌǀĂƐ ƉĂƌĂĐŽŶƚŝŶŐġŶĐŝĂƐ͕
ĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞĨŽƌŵĂĚĂƐ͘

WĂƌĄŐƌĂĨŽϰǑ
KƉĞƌĐĞŶƚƵĂůƌĞŵĂŶĞƐĐĞŶƚĞĚŽůƵĐƌŽůşƋƵŝĚŽƉŽĚĞƌĄƐĞƌĚĞƐƚŝŶĂĚŽƉĂƌĂĂĨŽƌŵĂĕĆŽĚĂ͞ZĞƐĞƌǀĂ
ƐƚĂƚƵƚĄƌŝĂ ĚĞ >ƵĐƌŽƐ͕͟ ƋƵĞ ƚĞŵ ƉŽƌ ĨŝŶĂůŝĚĂĚĞ Ğ ŽďũĞƚŝǀŽ ƌĞĨŽƌĕĂƌ Ž ĐĂƉŝƚĂů ĚĞ ŐŝƌŽ ĚĂ ŽŵƉĂŶŚŝĂ Ğ Ž
ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĚĞƐƵĂƐĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐ͕ŽďƐĞƌǀĂĚŽƋƵĞƐĞƵƐĂůĚŽ͕ƐŽŵĂĚŽĂŽƐƐĂůĚŽƐĚĞŽƵƚƌĂƐƌĞƐĞƌǀĂƐĚĞůƵĐƌŽƐ͕
ĞǆĐĞƚƵĂĚĂƐƌĞƐĞƌǀĂƐƉĂƌĂĐŽŶƚŝŶŐġŶĐŝĂ͕ƌĞƐĞƌǀĂƐĚĞŝŶĐĞŶƚŝǀŽƐĨŝƐĐĂŝƐĞƌĞƐĞƌǀĂƐĚĞůƵĐƌŽƐĂƌĞĂůŝǌĂƌ͕ŶĆŽƉŽĚĞƌĄ
ƵůƚƌĂƉĂƐƐĂƌŽŵŽŶƚĂŶƚĞĚĞϭϬϬй;ĐĞŵƉŽƌĐĞŶƚŽͿĚŽĐĂƉŝƚĂůƐŽĐŝĂů͘hŵĂǀĞǌĂƚŝŶŐŝĚŽĞƐƐĞůŝŵŝƚĞ͕ĂƐƐĞŵďůĞŝĂ
'ĞƌĂůĚĞůŝďĞƌĂƌĄ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽĂƌƚŝŐŽϭϵϵĚĂ>ĞŝĚĂƐ^ŽĐŝĞĚĂĚĞƐƉŽƌĕƁĞƐ͕ƐŽďƌĞŽĞǆĐĞƐƐŽ͕ĚĞǀĞŶĚŽĂƉůŝĐĄͲůŽ
ŶĂŝŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĕĆŽ͕ŶŽĂƵŵĞŶƚŽĚŽĐĂƉŝƚĂůƐŽĐŝĂůŽƵŶĂĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐ͘
ƌƚŝŐŽϯϰ
KďƐĞƌǀĂĚĂƐĂƐĚŝƐƉŽƐŝĕƁĞƐůĞŐĂŝƐƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞƐ͕ĂŽŵƉĂŶŚŝĂƉŽĚĞƌĄƉĂŐĂƌĂƐĞƵƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ͕ƉŽƌ
ĚĞůŝďĞƌĂĕĆŽĚĂƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂů͕ũƵƌŽƐƐŽďƌĞŽĐĂƉŝƚĂůƉƌſƉƌŝŽ͕ŽƐƋƵĂŝƐƉŽĚĞƌĆŽƐĞƌŝŵƉƵƚĂĚŽƐĂŽĚŝǀŝĚĞŶĚŽ
ŵşŶŝŵŽŽďƌŝŐĂƚſƌŝŽ͘
ƌƚŝŐŽϯϱ
KƐĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐŶĆŽƌĞĐĞďŝĚŽƐŽƵƌĞĐůĂŵĂĚŽƐƉƌĞƐĐƌĞǀĞƌĆŽŶŽƉƌĂǌŽĚĞϯ;ƚƌġƐͿĂŶŽƐ͕ĐŽŶƚĂĚŽƐ
ĚĂĚĂƚĂĞŵƋƵĞƚĞŶŚĂŵƐŝĚŽƉŽƐƚŽƐăĚŝƐƉŽƐŝĕĆŽĚŽĂĐŝŽŶŝƐƚĂ͕ĞƌĞǀĞƌƚĞƌĆŽĞŵĨĂǀŽƌĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͘
W1dh>Ks/
>ŝƋƵŝĚĂĕĆŽĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ
ƌƚŝŐŽϯϲ
 ŽŵƉĂŶŚŝĂ ĚŝƐƐŽůǀĞƌͲƐĞͲĄ Ğ ĞŶƚƌĂƌĄ Ğŵ ůŝƋƵŝĚĂĕĆŽ ŶŽƐ ĐĂƐŽƐ ƉƌĞǀŝƐƚŽƐ Ğŵ ůĞŝ͕ ĐĂďĞŶĚŽ ă
ƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůĞƐƚĂďĞůĞĐĞƌŽŵŽĚŽĚĞůŝƋƵŝĚĂĕĆŽĞĞůĞŐĞƌŽůŝƋƵŝĚĂŶƚĞ͕ŽƵůŝƋƵŝĚĂŶƚĞƐ͕ĞŽŽŶƐĞůŚŽ&ŝƐĐĂů͕
ĐĂƐŽ ƐĞƵ ĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ ƐĞũĂ ƐŽůŝĐŝƚĂĚŽ ƉŽƌ ĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ ƋƵĞ ƉĞƌĨĂĕĂŵ Ž ƋƵſƌƵŵ ĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚŽ Ğŵ ůĞŝ ŽƵ ŶĂ
ƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂĕĆŽ ĞǆƉĞĚŝĚĂ ƉĞůĂ sD͕ ŽďĞĚĞĐŝĚĂƐ ĂƐ ĨŽƌŵĂůŝĚĂĚĞƐ ůĞŐĂŝƐ͕ ĨŝǆĂŶĚŽͲůŚĞƐ ŽƐ ƉŽĚĞƌĞƐ Ğ Ă
ƌĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽ͘
W1dh>Ks//
ůŝĞŶĂĕĆŽĚĞŽŶƚƌŽůĞ
ƌƚŝŐŽϯϳ
 ĂůŝĞŶĂĕĆŽ ĚŝƌĞƚĂ ŽƵ ŝŶĚŝƌĞƚĂ ĚĞ ĐŽŶƚƌŽůĞ ĚĂ ŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ ƚĂŶƚŽ ƉŽƌ ŵĞŝŽ ĚĞ ƵŵĂ ƷŶŝĐĂ
ŽƉĞƌĂĕĆŽ͕ĐŽŵŽƉŽƌŵĞŝŽĚĞŽƉĞƌĂĕƁĞƐƐƵĐĞƐƐŝǀĂƐ͕ĚĞǀĞƌĄƐĞƌĐŽŶƚƌĂƚĂĚĂƐŽďĂĐŽŶĚŝĕĆŽĚĞƋƵĞŽĂĚƋƵŝƌĞŶƚĞ
ĚŽĐŽŶƚƌŽůĞƐĞŽďƌŝŐƵĞĂƌĞĂůŝǌĂƌKWƚĞŶĚŽƉŽƌŽďũĞƚŽĂƐĂĕƁĞƐĚĞĞŵŝƐƐĆŽĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĚĞƚŝƚƵůĂƌŝĚĂĚĞĚŽƐ
ĚĞŵĂŝƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ͕ŽďƐĞƌǀĂĚĂƐĂƐĐŽŶĚŝĕƁĞƐĞŽƐƉƌĂǌŽƐƉƌĞǀŝƐƚŽƐŶĂůĞŐŝƐůĂĕĆŽĞŶĂƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂĕĆŽĞŵǀŝŐŽƌĞ
ŶŽZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽĚŽEŽǀŽDĞƌĐĂĚŽ͕ĚĞĨŽƌŵĂĂůŚĞƐĂƐƐĞŐƵƌĂƌƚƌĂƚĂŵĞŶƚŽŝŐƵĂůŝƚĄƌŝŽăƋƵĞůĞĚĂĚŽĂŽĂůŝĞŶĂŶƚĞ͘
WĂƌĄŐƌĂĨŽϭǑ
ŵ ĐĂƐŽ ĚĞ ĂůŝĞŶĂĕĆŽ ŝŶĚŝƌĞƚĂ ĚŽ ĐŽŶƚƌŽůĞ͕ Ž ĂĚƋƵŝƌĞŶƚĞ ĚĞǀĞ ĚŝǀƵůŐĂƌ Ž ǀĂůŽƌ ĂƚƌŝďƵşĚŽ ă
ŽŵƉĂŶŚŝĂƉĂƌĂŽƐĞĨĞŝƚŽƐĚŽƉƌĞĕŽĚĂKW͕ďĞŵĐŽŵŽĚŝǀƵůŐĂƌĂĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕĆŽũƵƐƚŝĨŝĐĂĚĂĚĞƐƐĞǀĂůŽƌ͘
WĂƌĄŐƌĂĨŽϮǑ
WĂƌĂ ŽƐ ĨŝŶƐ ĚĞƐƚĞ ƌƚŝŐŽ ϯϳ͕ ĞŶƚĞŶĚĞͲƐĞ ƉŽƌ ͞ĐŽŶƚƌŽůĞ͟ Ğ ƐĞƵƐ ƚĞƌŵŽƐ ĐŽƌƌĞůĂƚŽƐ Ž ƉŽĚĞƌ
ĞĨĞƚŝǀĂŵĞŶƚĞƵƚŝůŝǌĂĚŽƉŽƌĂĐŝŽŶŝƐƚĂĚĞĚŝƌŝŐŝƌĂƐĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐƐŽĐŝĂŝƐĞŽƌŝĞŶƚĂƌŽĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚŽƐſƌŐĆŽƐĚĂ
ŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ĚĞĨŽƌŵĂĚŝƌĞƚĂŽƵŝŶĚŝƌĞƚĂ͕ĚĞĨĂƚŽŽƵĚĞĚŝƌĞŝƚŽ͕ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞĚĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂĕĆŽĂĐŝŽŶĄƌŝĂ
ĚĞƚŝĚĂ͘
ϭϰ
3Y
63Y
63Y
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W1dh>Ks///
ZĞŽƌŐĂŶŝǌĂĕĆŽ^ŽĐŝĞƚĄƌŝĂ
ƌƚŝŐŽϯϴ
EĂ ŚŝƉſƚĞƐĞ ĚĞ ƌĞŽƌŐĂŶŝǌĂĕĆŽ ƐŽĐŝĞƚĄƌŝĂ ƋƵĞ ĞŶǀŽůǀĂ Ă ƚƌĂŶƐĨĞƌġŶĐŝĂ ĚĂ ďĂƐĞ ĂĐŝŽŶĄƌŝĂ ĚĂ
ŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ĂƐƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐƌĞƐƵůƚĂŶƚĞƐĚĞǀĞŵƉůĞŝƚĞĂƌŽŝŶŐƌĞƐƐŽŶŽEŽǀŽDĞƌĐĂĚŽĞŵĂƚĠϭϮϬ;ĐĞŶƚŽĞǀŝŶƚĞͿ
ĚŝĂƐĚĂĚĂƚĂĚĂƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůƋƵĞĚĞůŝďĞƌŽƵĂƌĞĨĞƌŝĚĂƌĞŽƌŐĂŶŝǌĂĕĆŽ͘
WĂƌĄŐƌĂĨŽjŶŝĐŽʹĂƐŽĂƌĞŽƌŐĂŶŝǌĂĕĆŽĞŶǀŽůǀĂƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐƌĞƐƵůƚĂŶƚĞƐƋƵĞŶĆŽƉƌĞƚĞŶĚĂŵƉůĞŝƚĞĂƌŽŝŶŐƌĞƐƐŽ
ŶŽEŽǀŽDĞƌĐĂĚŽ͕ĂŵĂŝŽƌŝĂĚŽƐƚŝƚƵůĂƌĞƐĚĂƐĕƁĞƐĞŵŝƌĐƵůĂĕĆŽĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂƉƌĞƐĞŶƚĞƐŶĂƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂů
ĚĞǀĞƌĆŽĚĂƌĂŶƵġŶĐŝĂĂĞƐƐĂĞƐƚƌƵƚƵƌĂ͘
W1dh>K/y
^ĂşĚĂsŽůƵŶƚĄƌŝĂĚŽEŽǀŽDĞƌĐĂĚŽ
ƌƚŝŐŽϯϵ
^Ğŵ ƉƌĞũƵşǌŽ ĚŽ ĚŝƐƉŽƐƚŽ ŶŽ ZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽ ĚŽ EŽǀŽ DĞƌĐĂĚŽ͕ Ă ƐĂşĚĂ ǀŽůƵŶƚĄƌŝĂ ĚŽ EŽǀŽ
DĞƌĐĂĚŽĚĞǀĞƌĄƐĞƌƉƌĞĐĞĚŝĚĂĚĞKWƋƵĞŽďƐĞƌǀĞŽƐƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐƉƌĞǀŝƐƚŽƐŶĂƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂĕĆŽĞĚŝƚĂĚĂƉĞůĂ
sD ƐŽďƌĞ KW ƉĂƌĂ ĐĂŶĐĞůĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ƌĞŐŝƐƚƌŽ ĚĞ ĐŽŵƉĂŶŚŝĂ ĂďĞƌƚĂ Ğ ŽƐ ƐĞŐƵŝŶƚĞƐ ƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐ͗ ;ŝͿ Ž ƉƌĞĕŽ
ŽĨĞƌƚĂĚŽĚĞǀĞƐĞƌũƵƐƚŽ͕ƐĞŶĚŽƉŽƐƐşǀĞů͕ŽƉĞĚŝĚŽĚĞŶŽǀĂĂǀĂůŝĂĕĆŽĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂŶĂĨŽƌŵĂĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚĂŶĂ>Ğŝ
ĚĂƐ^ŽĐŝĞĚĂĚĞƐƉŽƌĕƁĞƐ͖;ŝŝͿĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐƚŝƚƵůĂƌĞƐĚĞŵĂŝƐĚĞϭͬϯ;ƵŵƚĞƌĕŽͿĚĂƐĕƁĞƐĞŵŝƌĐƵůĂĕĆŽĚĞǀĞƌĆŽ
ĂĐĞŝƚĂƌĂKWŽƵĐŽŶĐŽƌĚĂƌĞǆƉƌĞƐƐĂŵĞŶƚĞĐŽŵĂƐĂşĚĂĚŽƌĞĨĞƌŝĚŽƐĞŐŵĞŶƚŽƐĞŵĂĞĨĞƚŝǀĂĕĆŽĚĞĂůŝĞŶĂĕĆŽĚĂƐ
ĂĕƁĞƐ͘
WĂƌĄŐƌĂĨŽ jŶŝĐŽ ʹ  ƐĂşĚĂ ǀŽůƵŶƚĄƌŝĂ ĚŽ EŽǀŽ DĞƌĐĂĚŽ ƉŽĚĞ ŽĐŽƌƌĞƌ ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ĚĂ ƌĞĂůŝǌĂĕĆŽ ĚĞ
ŽĨĞƌƚĂƉƷďůŝĐĂŵĞŶĐŝŽŶĂĚĂŶĞƐƚĞƌƚŝŐŽϯϵ͕ŶĂŚŝƉſƚĞƐĞĚĞĚŝƐƉĞŶƐĂĂƉƌŽǀĂĚĂĞŵƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂů͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐ
ĚŽZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽĚŽEŽǀŽDĞƌĐĂĚŽ͘
W1dh>Ky
ƌďŝƚƌĂŐĞŵ
ƌƚŝŐŽϰϬ
 ŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ ƐĞƵƐ ĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ͕ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĞƐ͕ ŵĞŵďƌŽƐ ĚŽ ĐŽŶƐĞůŚŽ ĨŝƐĐĂů͕ ĞĨĞƚŝǀŽƐ Ğ
ƐƵƉůĞŶƚĞƐ͕ ƐĞ ŚŽƵǀĞƌ͕ ŽďƌŝŐĂŵͲƐĞ Ă ƌĞƐŽůǀĞƌ͕ ƉŽƌ ŵĞŝŽ ĚĞ ĂƌďŝƚƌĂŐĞŵ͕ ƉĞƌĂŶƚĞ Ă ąŵĂƌĂ ĚĞ ƌďŝƚƌĂŐĞŵ ĚŽ
DĞƌĐĂĚŽ͕ŶĂĨŽƌŵĂĚĞƐĞƵƌĞŐƵůĂŵĞŶƚŽ͕ƋƵĂůƋƵĞƌĐŽŶƚƌŽǀĠƌƐŝĂƋƵĞƉŽƐƐĂƐƵƌŐŝƌĞŶƚƌĞĞůĞƐ͕ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂĐŽŵŽƵ
ŽƌŝƵŶĚĂĚĂƐƵĂĐŽŶĚŝĕĆŽĚĞĞŵŝƐƐŽƌ͕ĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ͕ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĞƐĞŵĞŵďƌŽƐĚŽĐŽŶƐĞůŚŽĨŝƐĐĂů͕ĞĞŵĞƐƉĞĐŝĂů͕
ĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐĚĂƐĚŝƐƉŽƐŝĕƁĞƐĐŽŶƚŝĚĂƐŶĂ>ĞŝŶǑϲ͘ϯϴϱ͕ĚĞϬϳĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϭϵϳϲ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĂůƚĞƌĂĚĂ͕ŶĂ>Ğŝ
ĚĂƐ ^ŽĐŝĞĚĂĚĞƐ ƉŽƌ ĕƁĞƐ͕ ŶŽ ĞƐƚĂƚƵƚŽ ƐŽĐŝĂů ĚĂ ŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ ŶĂƐ ŶŽƌŵĂƐ ĞĚŝƚĂĚĂƐ ƉĞůŽ ŽŶƐĞůŚŽ DŽŶĞƚĄƌŝŽ
EĂĐŝŽŶĂů͕ƉĞůŽĂŶĐŽĞŶƚƌĂůĚŽƌĂƐŝůĞƉĞůĂsD͕ďĞŵĐŽŵŽŶĂƐĚĞŵĂŝƐŶŽƌŵĂƐĂƉůŝĐĄǀĞŝƐĂŽĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ
ĚŽŵĞƌĐĂĚŽĚĞĐĂƉŝƚĂŝƐĞŵŐĞƌĂů͕ĂůĠŵĚĂƋƵĞůĂƐĐŽŶƐƚĂŶƚĞƐŶŽZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽĚŽEŽǀŽDĞƌĐĂĚŽ͕ĚŽƐĚĞŵĂŝƐ
ƌĞŐƵůĂŵĞŶƚŽƐĚĂϯĞĚŽŽŶƚƌĂƚŽĚĞWĂƌƚŝĐŝƉĂĕĆŽŶŽEŽǀŽDĞƌĐĂĚŽ͘
WĂƌĄŐƌĂĨŽϭǑ
ůĞŝďƌĂƐŝůĞŝƌĂƐĞƌĄĂƷŶŝĐĂĂƉůŝĐĄǀĞůĂŽŵĠƌŝƚŽĚĞƚŽĚĂĞƋƵĂůƋƵĞƌĐŽŶƚƌŽǀĠƌƐŝĂ͕ďĞŵĐŽŵŽă
ĞǆĞĐƵĕĆŽ͕ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĕĆŽĞǀĂůŝĚĂĚĞĚĂƉƌĞƐĞŶƚĞĐůĄƵƐƵůĂĐŽŵƉƌŽŵŝƐƐſƌŝĂ͘KdƌŝďƵŶĂůĂƌďŝƚƌĂůƐĞƌĄĨŽƌŵĂĚŽƉŽƌ
ĄƌďŝƚƌŽƐĞƐĐŽůŚŝĚŽƐŶĂĨŽƌŵĂĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚĂŶŽZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽĚĞƌďŝƚƌĂŐĞŵ͘KƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĂƌďŝƚƌĂůƚĞƌĄůƵŐĂƌ
ŶĂĐŝĚĂĚĞĚĞ^ĆŽWĂƵůŽ͕ĞƐƚĂĚŽĚĞ^ĆŽWĂƵůŽ͕ůŽĐĂůŽŶĚĞĚĞǀĞƌĄƐĞƌƉƌŽĨĞƌŝĚĂĂƐĞŶƚĞŶĕĂĂƌďŝƚƌĂů͘ĂƌďŝƚƌĂŐĞŵ
ĚĞǀĞƌĄƐĞƌĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚĂƉĞůĂƉƌſƉƌŝĂąŵĂƌĂĚĞƌďŝƚƌĂŐĞŵĚŽDĞƌĐĂĚŽ͕ƐĞŶĚŽĐŽŶĚƵǌŝĚĂĞũƵůŐĂĚĂĚĞĂĐŽƌĚŽ
ĐŽŵĂƐĚŝƐƉŽƐŝĕƁĞƐƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞƐĚŽZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽĚĞƌďŝƚƌĂŐĞŵ͘
WĂƌĄŐƌĂĨŽϮǑ
^ĞŵƉƌĞũƵşǌŽĚĂǀĂůŝĚĂĚĞĚĞƐƚĂĐůĄƵƐƵůĂĂƌďŝƚƌĂů͕ŽƌĞƋƵĞƌŝŵĞŶƚŽĚĞŵĞĚŝĚĂƐĚĞƵƌŐġŶĐŝĂƉĞůĂƐ
WĂƌƚĞƐ͕ĂŶƚĞƐĚĞĐŽŶƐƚŝƚƵşĚŽŽdƌŝďƵŶĂůƌďŝƚƌĂů͕ĚĞǀĞƌĄƐĞƌƌĞŵĞƚŝĚŽĂŽWŽĚĞƌ:ƵĚŝĐŝĄƌŝŽ͕ŶĂĨŽƌŵĂĚŽŝƚĞŵϱ͘ϭ͘ϯ
ϭϱ
3Y
63Y
63Y
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ĚŽZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽĚĞƌďŝƚƌĂŐĞŵĚĂąŵĂƌĂĚĞƌďŝƚƌĂŐĞŵĚŽDĞƌĐĂĚŽ͘
W1dh>Ky/
ŝƐƉŽƐŝĕƁĞƐ&ŝŶĂŝƐ
ƌƚŝŐŽϰϭ
ŽŵƉĂŶŚŝĂŽďƐĞƌǀĂƌĄ͕ƋƵĂŶĚŽĂƉůŝĐĄǀĞů͕ŽƐĂĐŽƌĚŽƐĚĞĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐĂƌƋƵŝǀĂĚŽƐĞŵƐƵĂƐĞĚĞ͕
ƐĞŶĚŽ ĞǆƉƌĞƐƐĂŵĞŶƚĞ ǀĞĚĂĚŽ ĂŽƐ ŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐ ĚĂ ŵĞƐĂ ĚŝƌĞƚŽƌĂ ĚĂ ƐƐĞŵďůĞŝĂ 'ĞƌĂů ŽƵ ĚŽ ŽŶƐĞůŚŽ ĚĞ
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĂĐĂƚĂƌĚĞĐůĂƌĂĕĆŽĚĞǀŽƚŽĚĞƋƵĂůƋƵĞƌĂĐŝŽŶŝƐƚĂ͕ƐŝŐŶĂƚĄƌŝŽĚĞĐŽƌĚŽĚĞĐŝŽŶŝƐƚĂƐĚĞǀŝĚĂŵĞŶƚĞ
ĂƌƋƵŝǀĂĚŽŶĂƐĞĚĞƐŽĐŝĂů͕ƋƵĞĨŽƌƉƌŽĨĞƌŝĚĂĞŵĚĞƐĂĐŽƌĚŽĐŽŵŽƋƵĞƚŝǀĞƌƐŝĚŽĂũƵƐƚĂĚŽŶŽƌĞĨĞƌŝĚŽĂĐŽƌĚŽ͕
ƐĞŶĚŽ ƚĂŵďĠŵ ĞǆƉƌĞƐƐĂŵĞŶƚĞ ǀĞĚĂĚŽ ă ŽŵƉĂŶŚŝĂ ĂĐĞŝƚĂƌ Ğ ƉƌŽĐĞĚĞƌ ă ƚƌĂŶƐĨĞƌġŶĐŝĂ ĚĞ ĂĕƁĞƐ ĞͬŽƵ ă
ŽŶĞƌĂĕĆŽĞͬŽƵăĐĞƐƐĆŽĚĞĚŝƌĞŝƚŽĚĞƉƌĞĨĞƌġŶĐŝĂăƐƵďƐĐƌŝĕĆŽĚĞĂĕƁĞƐĞͬŽƵĚĞŽƵƚƌŽƐǀĂůŽƌĞƐŵŽďŝůŝĄƌŝŽƐƋƵĞ
ŶĆŽƌĞƐƉĞŝƚĂƌĂƋƵŝůŽƋƵĞĞƐƚŝǀĞƌƉƌĞǀŝƐƚŽĞƌĞŐƵůĂĚŽĞŵĂĐŽƌĚŽĚĞĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ͘
ƌƚŝŐŽϰϮ
 ŶƵůŝĚĂĚĞ͕ ŶŽ ƚŽĚŽ ŽƵ Ğŵ ƉĂƌƚĞ͕ ĚĞ ƋƵĂůƋƵĞƌ ĂƌƚŝŐŽ ĚĞƐƚĞ ƐƚĂƚƵƚŽ ^ŽĐŝĂů͕ ŶĆŽ ĂĨĞƚĂƌĄ Ă
ǀĂůŝĚĂĚĞŽƵĞǆĞƋƵŝďŝůŝĚĂĚĞĚĂƐĚĞŵĂŝƐĚŝƐƉŽƐŝĕƁĞƐĚĞƐƚĞƐƚĂƚƵƚŽ^ŽĐŝĂů͘
ƌƚŝŐŽϰϯ
KƐĐĂƐŽƐŽŵŝƐƐŽƐŶĞƐƚĞƐƚĂƚƵƚŽ^ŽĐŝĂůƐĞƌĆŽƌĞƐŽůǀŝĚŽƐƉĞůĂƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůĞƌĞŐƵůĂĚŽƐĚĞ
ĂĐŽƌĚŽĐŽŵŽƋƵĞƉƌĞĐĞŝƚƵĂĂ>ĞŝĚĂƐ^ŽĐŝĞĚĂĚĞƐƉŽƌĕƁĞƐĞŽZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽĚŽEŽǀŽDĞƌĐĂĚŽ͘
ƌƚŝŐŽϰϰ
KďƐĞƌǀĂĚŽŽĚŝƐƉŽƐƚŽŶŽĂƌƚŝŐŽϰϱĚĂ>ĞŝĚĂƐ^ŽĐŝĞĚĂĚĞƐƉŽƌĕƁĞƐ͕ŽǀĂůŽƌĚŽƌĞĞŵďŽůƐŽĂƐĞƌ
ƉĂŐŽĂŽƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐĚŝƐƐŝĚĞŶƚĞƐƚĞƌĄƉŽƌďĂƐĞŽǀĂůŽƌƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů͕ĐŽŶƐƚĂŶƚĞĚŽƷůƚŝŵŽďĂůĂŶĕŽĂƉƌŽǀĂĚŽƉĞůĂ
ƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂů͘
ƌƚŝŐŽϰϱ
K ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ ĚŽƐ ĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐ͕ ĂƉƌŽǀĂĚŽ Ğŵ ƐƐĞŵďůĞŝĂ 'ĞƌĂů͕ ďĞŵ ĐŽŵŽ Ă ĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽ ĚĞ
ĂĕƁĞƐƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚĞƐĚĞĂƵŵĞŶƚŽĚŽĐĂƉŝƚĂů͕ƐĞƌĆŽĞĨĞƚƵĂĚŽƐŶŽƉƌĂǌŽŵĄǆŝŵŽĚĞϲϬ;ƐĞƐƐĞŶƚĂͿĚŝĂƐĂƉĂƌƚŝƌĚĂ
ĚĂƚĂĞŵƋƵĞĨŽƌĚĞĐůĂƌĂĚŽĞĚĞŶƚƌŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽƐŽĐŝĂů͘
ƌƚŝŐŽϰϲ
ƐĚŝƐƉŽƐŝĕƁĞƐĐŽŶƚŝĚĂƐŶŽƌƚŝŐŽϰ͕ƌƚŝŐŽϭϯ͕WĂƌĄŐƌĂĨŽjŶŝĐŽĚŽƌƚŝŐŽϭϰ͕WĂƌĄŐƌĂĨŽϭǑĞ
WĂƌĄŐƌĂĨŽϮǑĚŽƌƚŝŐŽϭϳ͕ŝƚĞŵ;ĨĨͿĚŽƌƚŝŐŽϮϯ͕ƌƚŝŐŽϯϳ͕ƌƚŝŐŽϯϴ͕ƌƚŝŐŽϯϵĞƌƚŝŐŽϰϬƐŽŵĞŶƚĞƚĞƌĆŽĞĨŝĐĄĐŝĂ
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PHUFDGR GDV $o}HV D VHUHP VXEVFULWDV HRX DGTXLULGDV IRL DIHULGR FRP D UHDOL]DomR GR
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DUWLJRGR(VWDWXWR6RFLDOGD&RPSDQKLD
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&RPSDQKLDDSDUWLUGDGLYXOJDomRGRDQ~QFLRGHLQtFLRGD2IHUWD
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&RPSDQKLDQRPRQWDQWHGH5>ł@PHGLDQWHDHPLVVmRGH>ł@QRYDVDo}HVRUGLQiULDVWRGDV
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&RQWUDWR GH 3UHVWDomR GH 6HUYLoRV GD % 6$ ± %UDVLO %ROVD %DOFmR TXH VHUmR
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GHYLGDPHQWH DUTXLYDGRV QD VHGH VRFLDO GD &RPSDQKLD EHP FRPR D DVVXPLU WRGDV DV
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ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2019 - Vivara Participações S.A.

Versão : 1

Dados da Empresa / Composição do Capital
Número de Ações
(Unidades)

Trimestre Atual
30/06/2019

Do Capital Integralizado
Ordinárias
Preferenciais
Total

651.909.321
0
651.909.321

Em Tesouraria
Ordinárias

0

Preferenciais

0

Total

0
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Versão : 1

DFs Individuais / Balanço Patrimonial Ativo
(Reais)
Código da
Conta

Descrição da Conta

Trimestre Atual
30/06/2019

1

Ativo Total

1.01

Ativo Circulante

564.871

1.01.01

Caixa e Equivalentes de Caixa

1.02

Ativo Não Circulante

564.870

1.02.02

Investimentos

564.870

1
1
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Versão : 1

DFs Individuais / Balanço Patrimonial Passivo
(Reais)
Código da
Conta

Descrição da Conta

Trimestre Atual
30/06/2019

2

Passivo Total

564.871

2.03

Patrimônio Líquido

564.871
651.909

2.03.01

Capital Social Realizado

2.03.02

Reservas de Capital

2.03.05

Lucros/Prejuízos Acumulados

2.03.08

Outros Resultados Abrangentes

8.335
-90.608
-4.765
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DFs Individuais / Demonstração do Resultado
(Reais)
Código da
Conta

Descrição da Conta

Trimestre Atual
23/05/2019 à 30/06/2019

Acumulado do Atual
Exercício
01/01/2019 à 30/06/2019

3.04
3.04.06

Despesas/Receitas Operacionais

125.753

125.753

Resultado de Equivalência Patrimonial

125.753

125.753

3.05

Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos

125.753

125.753

3.07

Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro

125.753

125.753

3.09

Resultado Líquido das Operações Continuadas

125.753

125.753

3.11

Lucro/Prejuízo do Período

125.753

125.753

3.99

Lucro por Ação - (Reais / Ação)

3.99.01

Lucro Básico por Ação

3.99.01.01

ON

257.332.929,00000

257.332.929,00000
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ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2019 - Vivara Participações S.A.

Versão : 1

DFs Individuais / Demonstração do Resultado Abrangente
(Reais)
Código da
Conta

Descrição da Conta

4.01

Lucro Líquido do Período

4.02

Outros Resultados Abrangentes

4.03

Resultado Abrangente do Período

184

Trimestre Atual
23/05/2019 à 30/06/2019

Acumulado do Atual
Exercício
01/01/2019 à 30/06/2019

125.753

125.753

-4.765

-4.765

120.988

120.988
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Versão : 1

DFs Individuais / Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Direto
(Reais)
Código da
Conta

Descrição da Conta

Acumulado do Atual
Exercício
01/01/2019 à 30/06/2019

6.01.01

Lucro líquido do período

6.01.02

Resultado de equivalência patrimonial

6.02

Caixa Líquido Atividades de Investimento

6.02.01

Dividendos recebidos

6.03

Caixa Líquido Atividades de Financiamento

6.03.01

Aumento de capital

6.03.02

Dividendos pagos

6.05

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes

1

6.05.02

Saldo Final de Caixa e Equivalentes

1

125.753
-125.753
2.942
2.942
-2.941
1
-2.942
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186

Reclassificações para o Resultado

Mutações Internas do Patrimônio Líquido

Constituição de Reservas

Saldos Finais

5.05.03

5.06

5.06.01

5.07

0

Lucro Líquido do Período

Outros Resultados Abrangentes

5.05.01

5.05.02

0

Resultado Abrangente Total

5.05

651.909

0

0

0

0

0

651.908

651.908

Aumentos de Capital

Transações de Capital com os Sócios

5.04

1

1

Dividendos

Saldos Iniciais Ajustados

5.03

5.04.01

Saldos Iniciais

5.01

Capital Social
Integralizado

5.04.06

Descrição da Conta

Código da
Conta

(Reais)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Reservas de Capital,
Opções Outorgadas e
Ações em Tesouraria

8.335

8.335

8.335

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Reservas de Lucro

-90.608

-8.335

-8.335

-205.084

0

125.753

-79.331

-2.942

0

-2.942

0

0

Lucros ou Prejuízos
Acumulados

DFs Individuais / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2019 à 30/06/2019

ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2019 - Vivara Participações S.A.

-4.765

0

0

0

-4.765

0

-4.765

0

0

0

0

0

Outros Resultados
Abrangentes
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564.871

0

0

-205.084

-4.765

125.753

-84.096

-2.942

651.908

648.966

1

1

Patrimônio Líquido

Versão : 1

ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2019 - Vivara Participações S.A.

Versão : 1

DFs Individuais / Demonstração do Valor Adicionado
(Reais)
Código da
Conta

Descrição da Conta

Acumulado do Atual
Exercício
01/01/2019 à 30/06/2019

7.06

Vlr Adicionado Recebido em Transferência

125.753

7.06.03

Outros

125.753

7.06.03.01

Participação nos lucros de controladas/coligadas

125.753

7.07

Valor Adicionado Total a Distribuir

125.753

7.08

Distribuição do Valor Adicionado

125.753

7.08.04

Remuneração de Capitais Próprios

125.753

7.08.04.01

Juros sobre o Capital Próprio

7.08.04.03

Lucros Retidos / Prejuízo do Período

2.942
122.811
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Versão : 1

DFs Consolidadas / Balanço Patrimonial Ativo
(Reais)
Código da
Conta

Descrição da Conta

Trimestre Atual
30/06/2019

1

Ativo Total

1.01

Ativo Circulante

1.267.759

1.01.01

Caixa e Equivalentes de Caixa

1.01.02

Aplicações Financeiras

608

1.01.02.01

Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado

608

739.039
66.725

1.01.02.01.01 Títulos para Negociação

608

1.01.03

Contas a Receber

224.724

1.01.03.01

Clientes

220.815

1.01.03.02

Outras Contas a Receber

1.01.04

Estoques

1.01.06

Tributos a Recuperar

62.398

1.01.06.01

Tributos Correntes a Recuperar

62.398

1.01.07

Despesas Antecipadas

14.318

1.01.08

Outros Ativos Circulantes

1.01.08.03

Outros

1.02

Ativo Não Circulante

528.720

1.02.01

Ativo Realizável a Longo Prazo

254.123

1.02.01.01

Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado

210.183

1.02.01.07

Tributos Diferidos

3.909
366.880

3.386
3.386

36.790

1.02.01.07.01 Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos
1.02.01.09

36.790

Créditos com Partes Relacionadas

7.150

1.02.01.09.01 Créditos com Coligadas

7.150

1.02.02

Investimentos

1.939

1.02.02.01

Participações Societárias

1.939

1.02.02.01.01 Participações em Coligadas

1.939

1.02.03

Imobilizado

264.200

1.02.03.01

Imobilizado em Operação

264.200

1.02.04

Intangível

8.458

1.02.04.01

Intangíveis

8.458
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DFs Consolidadas / Balanço Patrimonial Passivo
(Reais)
Código da
Conta

Descrição da Conta

Trimestre Atual
30/06/2019

2

Passivo Total

2.01

Passivo Circulante

1.267.759

2.01.01

Obrigações Sociais e Trabalhistas

44.068

2.01.01.02

Obrigações Trabalhistas

44.068

2.01.02

Fornecedores

38.924

2.01.03

Obrigações Fiscais

62.489

2.01.03.01

Obrigações Fiscais Federais

47.333

2.01.03.02

Obrigações Fiscais Estaduais

15.156

2.01.04

Empréstimos e Financiamentos

178.321

2.01.04.01

Empréstimos e Financiamentos

150.408

339.842

2.01.04.01.01 Em Moeda Nacional

150.408

2.01.04.03

Financiamento por Arrendamento

27.913

2.01.05

Outras Obrigações

16.040

2.01.05.01

Passivos com Partes Relacionadas

2.01.05.02

Outros

2.02

Passivo Não Circulante

363.046

2.02.01

Empréstimos e Financiamentos

345.035

2.02.01.01

Empréstimos e Financiamentos

137.340

691
15.349

2.02.01.01.01 Em Moeda Nacional

137.340

2.02.01.03

Financiamento por Arrendamento

207.695

2.02.02

Outras Obrigações

2.02.02.02

Outros

2.02.04

Provisões

2.156
2.156
15.855

2.02.04.01

Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis

2.03

Patrimônio Líquido Consolidado

564.871

15.855

2.03.01

Capital Social Realizado

651.909

2.03.04

Reservas de Lucros

2.03.05

Lucros/Prejuízos Acumulados

2.03.08

Outros Resultados Abrangentes

8.335
-90.608
-4.765

189

PÁGINA: 10 de 54

ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2019 - Vivara Participações S.A.

Versão : 1

DFs Consolidadas / Demonstração do Resultado
(Reais)
Código da
Conta

Descrição da Conta

3.01
3.02
3.03

Trimestre Atual
23/05/2019 à 30/06/2019

Acumulado do Atual
Exercício
01/01/2019 à 30/06/2019

Receita de Venda de Bens e/ou Serviços

102.055

102.055

Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos

-27.541

-27.541

Resultado Bruto

74.514

74.514

3.04

Despesas/Receitas Operacionais

58.503

58.503

3.04.01

Despesas com Vendas

-32.728

-32.728

3.04.02

Despesas Gerais e Administrativas

-13.526

-13.526

3.04.04

Outras Receitas Operacionais

104.778

104.778

3.04.06

Resultado de Equivalência Patrimonial

3.05

Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos

3.06
3.06.01

-21

-21

133.017

133.017

Resultado Financeiro

43.771

43.771

Receitas Financeiras

51.748

51.748

3.06.02

Despesas Financeiras

-7.977

-7.977

3.07

Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro

176.788

176.788

3.08

Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro

-51.035

-51.035

3.08.01

Corrente

-34.547

-34.547

3.08.02

Diferido

-16.488

-16.488

3.09

Resultado Líquido das Operações Continuadas

125.753

125.753

3.11

Lucro/Prejuízo Consolidado do Período

125.753

125.753

3.11.01

Atribuído a Sócios da Empresa Controladora

125.753

125.753

3.99

Lucro por Ação - (Reais / Ação)

3.99.01

Lucro Básico por Ação
257.332.929,00000

257.332.929,00000

257.332.929,00000

257.332.929,00000

3.99.01.01

ON

3.99.02

Lucro Diluído por Ação

3.99.02.01

ON

190

PÁGINA: 11 de 54

ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2019 - Vivara Participações S.A.

Versão : 1

DFs Consolidadas / Demonstração do Resultado Abrangente
(Reais)
Código da
Conta

Descrição da Conta

4.01

Lucro Líquido Consolidado do Período

4.02

Outros Resultados Abrangentes

4.03
4.03.01

Trimestre Atual
23/05/2019 à 30/06/2019

Acumulado do Atual
Exercício
01/01/2019 à 30/06/2019

125.753

125.753

-4.765

-4.765

Resultado Abrangente Consolidado do Período

120.988

120.988

Atribuído a Sócios da Empresa Controladora

120.988

120.988
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DFs Consolidadas / Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Direto
(Reais)
Código da
Conta

Descrição da Conta

6.01

Caixa Líquido Atividades Operacionais

6.02

Caixa Líquido Atividades de Investimento

-4.885

6.03

Caixa Líquido Atividades de Financiamento

13.118

6.05

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes

35.828

6.05.01

Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes

30.897

6.05.02

Saldo Final de Caixa e Equivalentes

66.725

Acumulado do Atual
Exercício
01/01/2019 à 30/06/2019
27.595
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Outros Resultados Abrangentes

Reclassificações para o Resultado

5.05.02

5.05.03

Saldos Finais

Lucro Líquido do Período

5.05.01

5.07

0

Resultado Abrangente Total

5.05

Mutações Internas do Patrimônio Líquido

Dividendos

5.04.06

Constituição de Reservas

Aumentos de Capital

5.04.01

5.06

Transações de Capital com os Sócios

5.04

5.06.01

0

Saldos Iniciais Ajustados

5.03

651.909

0

0

0

0

0

651.908

651.908

1

1

Saldos Iniciais

5.01

Capital Social
Integralizado

Descrição da Conta

Código da
Conta

(Reais)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Reservas de Capital,
Opções Outorgadas e
Ações em Tesouraria

8.335

8.335

8.335

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Reservas de Lucro

-90.608

-8.335

-8.335

-205.084

0

125.753

-79.331

-2.942

0

-2.942

0

0

Lucros ou Prejuízos
Acumulados

-4.765

0

0

0

-4.765

0

-4.765

0

0

0

0

0

Outros Resultados
Abrangentes

564.871

0

0

-205.084

-4.765

125.753

-84.096

-2.942

651.908

648.966

1

1

Patrimônio Líquido

DFs Consolidadas / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2019 à 30/06/2019

ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2019 - Vivara Participações S.A.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Participação dos Não
Controladores
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564.871

0

0

-205.084

-4.765

125.753

-84.096

-2.942

651.908

648.966

1

1

Patrimônio Líquido
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DFs Consolidadas / Demonstração do Valor Adicionado
(Reais)
Código da
Conta

Descrição da Conta

7.01

Receitas

236.926

7.01.01

Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços

132.883

7.01.02

Outras Receitas

104.151

7.01.04

Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa

7.02

Insumos Adquiridos de Terceiros

-86.598

7.02.01

Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos

-25.382

Acumulado do Atual
Exercício
01/01/2019 à 30/06/2019

-108

7.02.02

Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros

-61.216

7.03

Valor Adicionado Bruto

150.328

7.04

Retenções

7.04.01

Depreciação, Amortização e Exaustão

7.05

Valor Adicionado Líquido Produzido

7.06

Vlr Adicionado Recebido em Transferência

51.727

7.06.02

Receitas Financeiras

51.748

7.06.03

Outros

7.06.03.01

Participação nos lucros de controladas/coligadas

7.07

Valor Adicionado Total a Distribuir

198.353

7.08

Distribuição do Valor Adicionado

198.353

7.08.01

Pessoal

19.273

7.08.01.01

Remuneração Direta

15.008

7.08.01.02

Benefícios

7.08.01.03

F.G.T.S.

7.08.02

Impostos, Taxas e Contribuições

86.192

7.08.02.01

Federais

63.867

7.08.02.02

Estaduais

22.122

7.08.02.03

Municipais

7.08.03

Remuneração de Capitais de Terceiros

-3.702
-3.702
146.626

-21
-21

2.844
1.421

203
-32.865

7.08.03.01

Juros

7.08.03.02

Aluguéis

7.08.03.03

Outras

-45.851

7.08.04

Remuneração de Capitais Próprios

125.753

7.08.04.01

Juros sobre o Capital Próprio

7.08.04.03

Lucros Retidos / Prejuízo do Período

7.977
5.009

2.942
122.811
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Comentário do Desempenho

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Os primeiros seis meses do ano de 2019 marcaram a estruturação da VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A.. A
Companhia foi constituída no dia 23 de maio, incorporando, posteriormente, as ações de duas empresas já
operacionais, a Tellerina Comércio de Presentes e Artigos para Decoração S.A. (“Tellerina”), que tem como
atividades preponderantes, por meio da rede de lojas “VIVARA”, a importação, a exportação e o comércio
varejista e atacadista de joias e a Conipa Indústria e Comércio de Presentes, Metais e Artigos de Decoração
Ltda. (“Conipa”) que tem sede na cidade de Manaus, Estado do Amazonas e tem como atividade principal a
fabricação de artefatos de joalheria, ourivesaria e relojoaria com a comercialização desses produtos no varejo
e atacado, incluindo também os serviços prestados de reparação de joias e relógios.
Seguimos focados na construção de uma marca forte, alinhados às melhores práticas e aos princípios de
sustentabilidade, mantendo nosso compromisso com as futuras gerações.

RELACIONAMENTO COM AUDITORES INDEPENDENTES

As demonstrações financeiras combinadas da Vivara Participações S.A., foram examinadas pela Deloitte
Touche Tohmatsu Auditores Independentes (DELOITTE). A contratação de auditores independentes está
fundamentada nos princípios que resguardam a independência do auditor, que consistem em: (a) o auditor
não deve auditar seu próprio trabalho; (b) não exercer funções gerenciais; e (c) não advogar pela Vivara ou
prestar quaisquer serviços que possam ser considerados proibidos pelas normas de independência vigentes.
Em atendimento à Instrução da Comissão de Valores Mobiliários - CVM nº 381/03, declaramos que, para o
exercício findo em 30 de junho de 2019, a Deloitte não prestou quaisquer outros serviços que não
relacionados à auditoria externa das demonstrações financeiras da Companhia.
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Notas Explicativas

VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. E CONTROLADAS
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS
PARA O PERÍODO DE 23 DE MAIO (DATA DA CONSTITUIÇÃO) A 30 DE JUNHO DE 2019
(Em milhares de reais - R$, exceto quando indicado de outra forma)
1.

CONTEXTO OPERACIONAL
A Vivara Participações S.A. (“Vivara Participações” ou “Companhia”) é a “holding” que controla o Grupo
Vivara, fundado em 1962, que tem por objeto a fabricação e venda de joias e outros artigos. As
demonstrações financeiras consolidadas contemplam as demonstrações financeiras da controladora
Vivara Participações e das controladas Tellerina Comércio de Presentes e Artigos para Decoração S.A.
(“Tellerina”) e Conipa Indústria e Comércio de Presentes, Metais e Artigos de Decoração Ltda.
(“Conipa”). Os controladores da Companhia estão divulgados na nota explicativa nº 20.
A Vivara Participações tem sua sede social na cidade de São Paulo – SP, e tem como atividades
preponderantes a participação em outras sociedades, na qualidade de cotista, ou acionista, holding de
instituições não financeiras e agente de propriedade intelectual. A Vivara Participações foi constituída
em 23 de maio de 2019 e conforme instrumento de conferência de participação societária de 15 de
junho de 2019, foi realizado o aporte das participações societárias da participação nas empresas
Tellerina e Conipa. Todos os direitos e obrigações, de qualquer natureza, incluindo os efeitos e
resultados patrimoniais da referida conferência de participação societária, a partir de 1 de junho de
2019 são atribuídos à Vivara Participações, conforme documento de anuência assinado pelos
acionistas.
A Tellerina tem sua sede social na cidade de Manaus - AM e centro administrativo na cidade de São
Paulo - SP. A Tellerina tem como atividades preponderantes, por meio da rede de lojas sob a bandeira
“VIVARA”, a importação, a exportação e o comércio varejista e atacadista de joias, bijuterias, artigo
sem metais preciosos e suas ligas, folheados, pedras preciosas, relógios, instrumentos cronométricos,
artigos de couro e assemelhados, bem como a prestação de serviços de “design” e de conserto de joias
em geral. Em 30 de junho de 2019 a Tellerina, possuía 180 lojas e 54 quiosques em operação no
Brasil.
A Conipa tem sede na cidade de Manaus, Estado do Amazonas. A Empresa tem como atividade
preponderante a fabricação de artefatos de joalheria, ourivesaria e relojoaria com a comercialização
desses produtos no varejo e atacado, incluindo também os serviços prestados de reparação de joias e
relógios.

2.

BASE DE ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS
2.1.

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

2.2.

Declaração de conformidade
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As demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram elaboradas de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil, emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis –
CPC e aprovadas pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM e as normas internacionais de
relatório financeiro (“Internacional Financial Reporting Standards - IFRS”), emitidas pelo
“Internacional Accounting Standards Board - IASB”.
2.3.

Declaração de relevância
Na elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a Administração
divulgou somente informações relevantes e que auxiliem os usuários dessas demonstrações na
tomada de decisões, sem que os requerimentos mínimos existentes deixem de ser atendidos.
Além disso, a Administração afirma que todas as informações relevantes estão sendo
evidenciadas e correspondem àquelas utilizadas na gestão do negócio.

2.4.

Moeda funcional e de apresentação
Os itens incluídos nas demonstrações financeiras, individuais e consolidadas, são mensurados
usando o real (R$), moeda do ambiente econômico no qual o Grupo atua, eleita moeda funcional
do Grupo e também de apresentação das demonstrações financeiras consolidadas.

2.5.

Uso de estimativas e julgamentos
A preparação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil, emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis –
CPC e as normas internacionais de relatório financeiro (“Internacional Financial Reporting
Standards - IFRS”), emitidas pelo “Internacional Accounting Standards Board - IASB”, exige que
a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação das políticas
contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais
podem divergir dessas estimativas. As estimativas e premissas são revistas de uma maneira
contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no exercício em que as
estimativas são revisadas e em quaisquer exercícios futuros afetados.
As principais contas sujeitas a premissas e estimativas estão incluídas nas seguintes notas
explicativas:
• Notas explicativas nº 11 e nº 12 - vida útil e análise do valor recuperável (“impairment”) do
imobilizado e intangível.
• Nota explicativa nº 17 - valor justo dos títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros
derivativos.
• Nota explicativa nº 18 - provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas.
• Nota explicativa nº 21.b) – imposto de renda e contribuição social diferidos.

2.6.

Base de consolidação
As demonstrações financeiras consolidadas incluem as demonstrações financeiras da Companhia
e de suas controladas. O controle é obtido quando a Companhia:
• Tem poder sobre a investida.

13
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• Está exposta, ou tem direitos, a retornos variáveis decorrentes de seu envolvimento com a
investida.
• Tem a capacidade de usar esse poder para afetar seus retornos.
A Companhia reavalia se retém ou não o controle de uma investida se fatos e circunstâncias
indicarem a ocorrência de alterações em um ou mais de um dos três elementos de controle
relacionados anteriormente.
A consolidação de uma controlada começa quando a Companhia obtém o controle sobre a
controlada e termina quando a Companhia perde o controle sobre a controlada.
Na elaboração das demonstrações financeiras consolidadas, foram utilizadas demonstrações
financeiras encerradas na mesma data-base e consistentes com as práticas contábeis da
Companhia.
Quando necessário, são feitos ajustes contábeis às demonstrações financeiras das controladas
para adequar suas práticas contábeis àquelas usadas pela Companhia.
Todos os saldos e transações de contas a receber e a pagar, bem como os investimentos na
proporção da participação da investidora nos patrimônios líquidos e nos resultados das
controladas e os resultados não realizados, líquidos de imposto de renda e contribuição social,
decorrentes de operações entre as empresas incluídas nas demonstrações financeiras
consolidadas, são eliminados integralmente.
Nas demonstrações financeiras individuais da Companhia os investimentos em controladas são
reconhecidos por meio do método de equivalência patrimonial.
As demonstrações financeiras consolidadas abrangem as demonstrações financeiras da Companhia
e de suas controladas diretas, conforme demonstrado a seguir:
Empresas controladas

% de participação

Tellerina
Conipa
3.

99,99%
99,99%

PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS
a) Princípios gerais e critério de reconhecimento de receita
Ativos, passivos, receitas e despesas são apurados de acordo com o regime de competência. A
receita de venda é reconhecida na demonstração do resultado quando for satisfeita a obrigação de
desempenho, ou seja, quando houver a transferência física do produto prometido e o cliente obtiver
o controle desse produto, preço for identificável e cumpridas as obrigações de performance. A
receita de vendas é apresentada líquida de deduções, incluídos os impostos calculados sobre as
vendas.
b) Transações em moeda estrangeira
Transações em moedas estrangeiras são inicialmente reconhecidas pelo valor de mercado das
moedas correspondentes na data que a transação se qualifica para reconhecimento. Ativos e
passivos monetários denominados em moedas estrangeiras são convertidas para o Real de acordo
com a cotação do mercado nas datas dos balanços. Diferenças oriundas no pagamento, na
conversão de itens monetários são reconhecidas no resultado financeiro.
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c) Instrumentos financeiros
Classificação e mensuração de ativos e passivos financeiros
O CPC 48/IFRS 9 retém em grande parte os requerimentos existentes no CPC 38/IAS 39 para a
classificação e mensuração de passivos financeiros. No entanto, ele elimina as antigas categorias
do CPC 38/IAS 39 para ativos financeiros: mantidos até o vencimento, empréstimos e recebíveis e
disponíveis para venda.
A classificação dos ativos e passivos financeiros segundo o CPC 48/IFRS 9 é geralmente baseada no
modelo de negócios no qual um ativo financeiro é gerenciado e em suas características de fluxos de
caixa contratuais.
Conforme o CPC 48/IFRS 9, no reconhecimento inicial, um ativo financeiro é classificado como
mensurado: a custo amortizado; valor justo por meio dos outros resultados abrangentes
(“VJORA”); ou valor justo por meio de resultado (“VJR”).
As seguintes políticas contábeis aplicam-se à mensuração subsequente dos ativos financeiros:
Ativos financeiros
mensurados a VJR

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

Ativos financeiros
mensurados a custo
amortizado

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

Ativos financeiros
mensurados a VJORA

Esses ativos são mensurados ao valor justo em outros
resultados abrangentes em função de sua característica de
negociação antes do vencimento.

Sob o CPC 48/IFRS 9, um ativo financeiro é mensurado ao custo amortizado se atender ambas as
condições a seguir e não for designado como mensurado a VJR:
• É mantido dentro de um modelo de negócio cujo objetivo seja manter ativos financeiros para
receber fluxos de caixa contratuais.
• Seus termos contratuais geram, em datas específicas, fluxos de caixa que são relativos ao
pagamento de principal e juros sobre o valor principal em aberto.
Um ativo financeiro é mensurado a VJORA se atender ambas as condições a seguir e não for
designado como mensurado a VJR:
• É mantido dentro de um modelo de negócio cujo objetivo é atingido tanto pelo recebimento de
fluxos de caixa contratuais quanto pela venda de ativos financeiros.
• Seus termos contratuais geram em datas específicas, fluxos de caixa que são apenas
pagamentos de principal e juros sobre o valor principal em aberto.
O Grupo Vivara avaliou que as operações de antecipações de recebíveis com administradores de
cartões devem ser classificados como valor justo por meio de outros resultados abrangentes.
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No reconhecimento inicial de um investimento em um instrumento patrimonial que não seja
mantido para negociação, a Companhia pode optar irrevogavelmente por apresentar alterações
subsequentes no valor justo do investimento em outros resultados abrangentes (“ORA”). Esta
escolha é feita investimento por investimento.
Todos os ativos financeiros não classificados como mensurados ao custo amortizado ou VJORA,
conforme descrito acima, são classificados como VJR. Isso inclui todos os ativos financeiros
derivativos. No reconhecimento inicial, as Empresas podem designar de forma irrevogável um ativo
financeiro que de outra forma atenda os requerimentos para ser mensurado ao custo amortizado ou
como VJORA como VJR se isso eliminar ou reduzir significativamente um descasamento contábil
que de outra forma surgiria (opção de valor justo disponível no CPC 48/IFRS 9).
Um ativo financeiro é inicialmente mensurado pelo valor justo, acrescido, para um item não
mensurado a VJR, dos custos de transação que são diretamente atribuíveis à sua aquisição.
A tabela a seguir apresenta as categorias de mensuração originais no CPC 38/IAS 39 e as novas
categorias de mensuração do CPC 48/IFRS 9 para cada classe de ativos e ou passivos financeiros.

Ativos

Consolidado
CPC 38/IAS 39
Nota
explicativa

Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber (exceto
administradoras de cartões)
Contas a receber
administradoras de cartões
Contas a Receber –
Partes Relacionadas
Instrumento derivativo - “swap”
Total ativos financeiros

5

Categoria

20
30

Custo amortizado
Empréstimos e
recebíveis
Empréstimos e
recebíveis
Empréstimos e
recebíveis
VJR

Fornecedores

13

Custo amortizado

Empréstimos
Arrendamentos
direito de uso a pagar
Total passivos financeiros

17

Custo amortizado

29

-

7
7

Valores
contábeis
66.725
5.468
220.112
11.059
7.412
310.776

Consolidado
CPC 48/IFRS 9
Valores
Categoria
contábeis
Custo
amortizado
Custo
amortizado
VJORA
Custo
amortizado
VJR

Custo
(38.924) amortizado
Custo
(287.748) amortizado
Custo
- amortizado
(326.672)

66.725
5.468
215.347
11.059
7.412
309.011

(38.924)
(287.748)
(226.446)
(551.118)

Instrumentos derivativos
A Administração utiliza instrumentos financeiros derivativos classificados como “swaps” para
proteção de contratos em moeda estrangeira e quando houver contratos com taxas pré-fixadas.
Tais instrumentos financeiros derivativos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo na data em
que o contrato derivativo é celebrado e, posteriormente, remensurados pelo valor justo na data de
cada balanço. Estes contratos devem possuir os mesmos prazos, datas para pagamento de juros e
principal e serem contratados com o mesmo conglomerado financeiro do objeto de “hedge”.
Estes instrumentos são classificados como instrumentos financeiros “mensurados ao valor justo” e
suas variações são reconhecidas no resultado financeiro.
d) Demonstração do valor adicionado
Essa demonstração tem por finalidade evidenciar a riqueza criada pelas Empresas e sua distribuição
durante determinado exercício, e é apresentada conforme requerido pela legislação societária
brasileira, como parte de suas demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
Tal demonstração foi preparada com base em informações obtidas dos registros contábeis que
servem de base de preparação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, registros
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complementares, e segundo as disposições contidas no pronunciamento técnico CPC 09 Demonstração do Valor Adicionado (“DVA”).
e) Caixa e equivalentes de caixa
Incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários à vista e investimentos temporários de curto prazo
com prazos para resgate de até 90 dias da data da aplicação.
Os investimentos temporários são representados substancialmente por Certificados de Depósito
Bancário - CDBs e são registrados pelos valores de custo, acrescidos dos rendimentos auferidos até
a data de apresentação das demonstrações financeiras, que não excedem o seu valor de realização.
f) Contas a receber e provisão para perdas esperadas de crédito
As contas a receber de clientes correspondem aos recebíveis pelas vendas de mercadorias e estão
registradas aos valores nominais das faturas e deduzidas da provisão para perdas esperadas de
crédito.
Os saldos de contas a receber são registrados inicialmente pelo valor da transação, que
corresponde ao valor de venda, e são subsequentemente mensurados conforme a carteira: (i) valor
justo por meio de outros resultados abrangentes, no caso de Administradoras de cartões de
crédito; e (ii) custo amortizado, para todas as demais carteiras.
A provisão para perda esperadas de crédito é mensurada na data da transação considerando a vida
toda dos recebíveis. A Companhia adota matriz de risco de crédito com base na experiência
histórica de perdas baseadas na idade média de vencimento por faixa de títulos.
g) Estoques
Mensurados pelo custo de aquisição ou produção e outros custos incorridos em trazê-los às suas
localizações e condições existentes. No caso de estoques manufaturados e produtos em elaboração,
o custo inclui uma parcela dos custos gerais de fabricação com base na capacidade operacional
normal.
Os estoques são valorizados ao custo médio ponderado e deduzidos das perdas estimadas, quando
aplicável.
h) Imobilizado
Reconhecimento e mensuração
Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzido de
depreciação acumulada e perdas de redução ao valor recuperável (“impairment”) acumuladas,
quando aplicável.
O custo inclui gastos que são diretamente atribuíveis à aquisição de um ativo. O custo de ativos
construídos pelas próprias Empresas inclui o custo de materiais e mão de obra direta, e quaisquer
outros custos para colocar o ativo no local e em condição necessária para que estes sejam capazes
de operar da forma pretendida pela Administração.
Os ganhos e as perdas em alienações são apurados comparando-se o produto da venda com o
valor residual contábil e são reconhecidos na rubrica “Outras receitas (despesas) operacionais,
líquidas” na demonstração do resultado.
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Direito de uso locação de imóveis representado pelo valor presente do fluxo de pagamento de
aluguéis fixos ou mínimos nos contratos de arrendamento dos imóveis das lojas, fábrica e
escritórios da Companhia. São amortizados pelo prazo do contrato de arrendamento incluindo uma
renovação automática por igual período.
Custos subsequentes
São capitalizados apenas quando é provável que os benefícios econômicos incorporados no
componente fluirão para as Empresas e o seu custo possa ser medido de forma confiável. Os custos
de manutenção recorrente são reconhecidos no resultado, quando incorridos.
Depreciação
Itens do ativo imobilizado são depreciados a partir da data em que estão disponíveis para uso, ou,
no caso de ativos construídos internamente, a partir do dia em que a construção é finalizada e o
ativo está disponível para uso.
A depreciação é calculada para amortizar o custo de itens do ativo imobilizado, menos seus valores
residuais estimados, utilizando o método linear com base na vida útil estimada dos itens. A
depreciação é geralmente reconhecida no resultado, a menos que o montante esteja incluído no
valor contábil de outro ativo. Ativos arrendados são depreciados pelo menor período entre a vida
útil estimada do bem e o prazo do contrato, a não ser que seja razoavelmente certo que as
Empresas obterão a propriedade do bem no fim do prazo de arrendamento. Terrenos não são
depreciados.
As vidas úteis estimadas dos itens significativos do ativo imobilizado para o exercício corrente e o
comparativo são as seguintes:
Vida útil
- anos
Máquinas e equipamentos
Instalações
Móveis e utensílios
Hardware
Benfeitorias em propriedade de terceiros
Direito de uso locação de imóveis
Veículos

10
10
10
5
5
4 a 10
5

A vida útil estimada dos bens do imobilizado são revisadas anualmente na data de encerramento
das demonstrações financeiras individuais e consolidadas. Quando aplicável, os efeitos decorrentes
de alterações na vida útil remanescente são registrados prospectivamente.
i) Intangível
Representado pelo custo de aquisição de exploração de ponto comercial com amortização
determinada conforme o prazo do contrato de locação, que para as lojas e quiosques são de cinco
anos. A aquisição de ponto comercial não é feita para todos os pontos de venda da rede, pois em
determinadas localidades esse custo não é necessário.
Registram também os softwares adquiridos de terceiros, inclusive os em desenvolvimento.
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j) Investimento
Os investimentos apresentados nas demonstrações financeiras individuais são ajustados pelo
método de equivalência patrimonial.
k) Redução ao valor recuperável (“impairment”)
A Administração analisa anualmente se existem evidências de que o valor contábil de um ativo não
será recuperado (redução ao valor recuperável dos ativos). Caso tais evidências estejam presentes,
é estimado o valor recuperável do ativo, sendo este o maior valor entre: (i) seu valor justo menos
os custos que seriam incorridos para vendê-lo; e (ii) seu valor em uso. O valor de uso é equivalente
aos fluxos de caixa descontados (antes dos impostos) derivados do uso contínuo do ativo. Quando
o valor residual contábil do ativo exceder seu valor recuperável, é reconhecida a redução (provisão)
do saldo contábil desse ativo (“impairment”).
l) Provisões
Reconhecidas quando:
• A Companhia tem uma obrigação presente (legal ou presumida) como resultado de eventos
passados, sendo provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação e
o valor possa ser estimado com segurança.
• São quantificadas ao valor presente do desembolso esperado para liquidar a obrigação,
utilizando a taxa adequada de desconto de acordo com os riscos relacionados ao passivo. São
atualizadas até a data de apresentação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas
pelo montante estimado das perdas prováveis, observada sua natureza e apoiada na opinião dos
assessores jurídicos.
m) Receitas e despesas financeiras
As receitas financeiras abrangem receitas de juros que são reconhecidas no resultado pelo método
de juros efetivos. As despesas financeiras abrangem as despesas bancárias que são reconhecidas
no resultado pelo método de juros efetivos.
n) Imposto de renda e contribuição social
Impostos correntes e diferidos
O imposto de renda e a contribuição social correntes e diferidos são calculados com base nas
alíquotas de 15%, acrescida do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente a R$240, para
imposto de renda e de 9% sobre o lucro tributável para contribuição social e consideram a
compensação de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social, limitada a 30% do lucro
real.
A despesa com imposto de renda e contribuição social compreende os impostos correntes e
diferidos, os quais são reconhecidos no resultado.
O imposto corrente é o imposto a pagar ou a receber esperado sobre o lucro ou prejuízo tributável
do exercício, a taxas de impostos decretadas ou substantivamente decretadas na data de
apresentação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas e qualquer ajuste aos
impostos a pagar com relação aos exercícios anteriores.
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O imposto diferido é reconhecido com relação às diferenças temporárias e prejuízos fiscais e base
negativa entre os valores contábeis de ativos e passivos para fins contábeis e os correspondentes
valores usados para fins de tributação. O imposto diferido é mensurado pelas alíquotas que se
espera que sejam aplicadas às diferenças temporárias e prejuízos fiscais e base negativa quando
elas forem realizadas, com base nas leis que foram decretadas, ou substantivamente decretadas,
até a data de apresentação das demonstrações financeiras.
Os ativos e passivos fiscais diferidos são compensados caso haja um direito legal de compensar
passivos e ativos fiscais correntes, e eles estejam relacionados a imposto de renda lançado pela
mesma autoridade tributária sobre a mesma entidade sujeita à tributação.
Um ativo de imposto de renda e contribuição social diferidos é reconhecido por perdas fiscais,
créditos fiscais e diferenças temporárias dedutíveis não utilizadas quando é provável que lucros
futuros sujeitos à tributação estarão disponíveis e contra os quais serão utilizados.
Ativos de imposto de renda e contribuição social diferidos são revisados na data de apresentação
das demonstrações financeiras individuais e consolidadas e serão reduzidos na medida em que sua
realização não seja mais provável.
Incentivos fiscais - lucro da exploração
Devido ao fato de sua fábrica de joias estar situada na área da Superintendência do
Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM e mediante o Ato Declaratório Executivo da Delegacia da
Receita Federal em Manaus nº 146, de 25 de novembro de 2011, a Conipa possui incentivo de
redução do valor do IRPJ a pagar equivalente a 75% do valor apurado sobre o lucro da exploração,
aplicado sobre as vendas dos produtos de fabricação própria produzidos na Zona Franca de
Manaus, reconhecidas no resultado e, posteriormente, destinadas à reserva de capital no
patrimônio líquido.
Em virtude do benefício concedido, a Conipa está obrigada a: (i) cumprir a legislação trabalhista e
social e das normas de proteção e controle do meio ambiente; (ii) aplicação do valor da redução do
IRPJ em atividade diretamente ligada à produção na área de atuação da SUDAM; (iii) constituição
de reserva de capital com o valor resultante da redução, a qual somente poderá ser utilizada para
absorção de prejuízo ou aumento de capital social; (iv) proibição de distribuição aos sócios ou
acionistas do valor do imposto que deixar de ser pago em virtude da redução, sob pena de perda
do incentivo e da obrigação de recolher, com relação à importância distribuída, o imposto que a
Conipa tiver deixado de pagar, sem prejuízo da incidência do imposto sobre o lucro distribuído
como rendimento e das penalidades cabíveis; e (v) apresentação anual da declaração de
rendimentos, indicando o valor da redução correspondente ao exercício, observadas as normas em
vigor sobre a matéria.
o) Lucro por ação
O lucro básico por ação é calculado mediante a divisão do lucro atribuível aos acionistas das
Empresas, pela quantidade média ponderada de ações ordinárias emitidas durante o exercício.
O lucro diluído por ação é calculado mediante o ajuste da quantidade média ponderada de ações
ordinárias em circulação, para presumir a conversão de todas as ações ordinárias potenciais
diluídas pelas opções de compra de ações exercíveis.
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p) Segmentos operacionais
Os segmentos operacionais são apresentados de modo consistente com o relatório interno
fornecido para o principal tomador de decisões do Grupo, que é o CEO do Grupo, responsável pela
alocação de recursos e pela avaliação de desempenho dos segmentos operacionais.
4.

NOVOS PRONUNCIAMENTOS, ALTERAÇÕES E INTERPRETAÇÕES EMITIDOS PELO CPC E IASB E
NORMAS PUBLICADAS VIGENTES A PARTIR DE 2019
CPC 06 (R2)/IFRS 16 – Operações de Arrendamento Mercantil
CPC 06 (R2)/IFRS 16 - Operações de Arrendamento Mercantil, que substitui o CPC 06 (R1)/IAS 17 Operações de Arrendamento Mercantil, elimina a distinção entre arrendamentos operacionais e
arrendamentos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2019. Além disso, a norma exige o
reconhecimento de um ativo (o direito de usar o item arrendado) e um passivo financeiro relativo aos
de aluguéis futuros descontados a valor presente para praticamente todos os contratos de
arrendamento.
Despesas com arrendamento operacional são substituídas por despesas de depreciação relacionadas
ao direito de uso e despesas de juros relacionadas ao passivo de arrendamento. Anteriormente, as
Empresas reconheciam principalmente despesas de arrendamento operacional pelo método linear pelo
prazo do arrendamento e reconhecia os ativos e os passivos somente na medida em que houvesse
uma diferença de tempo entre os pagamentos reais do arrendamento e o período de competência da
despesa de aluguel. Assim, indicadores de desempenho como o EBITDA (“Earnings Before Interest,
Taxes, Depreciation and Amortization”) e, em menor medida, o resultado operacional serão
positivamente impactados; inversamente, o resultado financeiro será afetado negativamente.
Por fim, o lucro líquido também será afetado, pois a despesa total de arrendamento (despesa de
depreciação somada despesa financeira) é geralmente maior no início do contrato e diminui ao longo
do tempo, ao contrário de um encargo linear sob o padrão atual. Adicionalmente, o caixa líquido das
atividades operacionais será maior, uma vez que os pagamentos em dinheiro pela parte principal do
passivo de arrendamento e os juros relacionados serão classificados como fluxos de caixa das
atividades de financiamento.
A adoção da norma CPC 06 (R2)/IFRS 16 afetou principalmente o reconhecimento de arrendamentos
operacionais para as lojas das Empresas.
A Administração decidiu adotar a abordagem retrospectiva modificada como método de transição em
1º de janeiro de 2019, e prospectivamente desde o início do primeiro período praticável.
A Administração optou em aplicar as duas isenções de reconhecimento propostas pela norma nos
seguintes contratos: (i) locações de bens de curto prazo (inferior ou igual a doze meses); e (ii)
arrendamentos de propriedade relacionados a ativos de baixo valor ou com valores variáveis.
Aluguéis não incluídos na avaliação inicial do passivo (por exemplo, aluguéis variáveis) são
classificados como despesas operacionais, assim como os encargos relacionados a arrendamentos de
curto prazo, de baixo valor ou com valores variáveis.
O prazo do arrendamento é o período legalmente aplicável do contrato e levou em conta as opções de
rescisão e renovação por vias judiciais, cujo uso pelas Empresas é razoavelmente certo.
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Os fluxos de pagamentos de aluguéis são ajustados a valor presente, considerando o prazo
remanescente de cada contrato, e aplicando taxa de desconto que corresponde às cotações de
mercado nas datas iniciais de cada um dos contratos de arrendamento e equivalente às captações com
montantes que representam o total de investimentos para abertura de novas lojas. A taxa de desconto
foi construída pela taxa real de desconto correspondente as cotações de mercado (referência em% do
Certificado de Depósito Interbancário - CDI), adicionando o spread e reduzindo as garantias de
conforme taxas de mercado dos principais bancos com os quais a companhia opera. Foi considerada
curva de taxa do CDI futura em função dos diferentes prazos de amortização dos contratos de
arrendamento.
As Empresas detinham 235 contratos de compromissos de arrendamento mercantil operacional em 31
de dezembro de 2018 e destes, 165 contratos foram classificados como direito de uso de locação na
adoção inicial.
Mensuração do passivo de arrendamento e do ativo de direito de uso
Dos contratos que foram escopo da norma, a Administração do Grupo considerou como componente de
arrendamentos somente o valor do aluguel mínimo fixo para fins de avaliação do passivo. Em 1º de
janeiro de 2019, a mensuração do passivo de arrendamento corresponde ao total dos pagamentos
futuros de aluguéis fixos, líquido de impostos, nos quais consideramos as renovatórias de acordo com
a política interna do Grupo, cujo prazo ocorre normalmente um ano antes do vencimento do contrato
quando identificamos a “razoável certeza” da renovação.
A mensuração do ativo de direito de uso corresponde ao valor inicial do passivo de arrendamento mais
os custos diretos iniciais incorridos. A Administração do Grupo optou por utilizar o expediente prático
para transição e não considerar os custos iniciais na mensuração inicial do ativo de direito de uso, com
isso mantendo o mesmo valor do passivo inicial de arrendamento.
Em 1º de janeiro de 2019, as controladas da Companhia reconheceram um ativo de direito de uso e
um passivo de arrendamento ao valor presente de R$226.195.
ICPC 22/IFRIC 23 - Incerteza sobre o Tratamento de Impostos sobre o Lucro
Em dezembro de 2018, o CPC/IASB emitiu a ICPC 22/IFRIC 23 – Incerteza sobre o Tratamento de
Impostos sobre o Lucro, com o objetivo de clarificar a contabilização quando há incertezas dos
impostos sobre o lucro regulamentados pelo CPC 32/IAS 12 – Tributos sobre o Lucro. Esse
pronunciamento contábil tem vigência para exercícios sociais que se iniciarem a partir de 1º de janeiro
de 2019.
A Companhia mantém discussão judicial referente a processos que envolvem o reconhecimento de
créditos de imposto de renda e contribuição social gerados na apuração do lucro real de exercícios
anteriores no montante de R$9.913 que já foram compensados no pagamento de outros impostos e
contribuições. A Administração entende que a autoridade fiscal aceitará o tratamento fiscal adotado,
por isso o valor envolvido é informado na nota explicativa nº 18 no montante de processos com
classificação de risco de perda como “possível”. Não há outros valores em discussões que possam
impactar de forma material a adoção desse pronunciamento.
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5.

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
Consolidado
30/06/2019
Caixa
Bancos conta movimento
Aplicações financeiras (*)
Total

3.304
12.700
50.721
66.725

(*) Em 30 de junho de 2019 as aplicações financeiras são representadas por: (i) aplicações
automáticas no valor de R$2.721 remuneradas à taxa de 10% da variação do CDI; e
(ii) operações compromissadas, no montante de R$48.000, remuneradas à taxa de 80% do CDI.
6.

TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
São representadas por Recibos de Depósito Bancário - RDBs, remunerados por 95% da variação do
CDI.
A operação é mantida como garantia ao empréstimo de capital de giro mantido com o Banco do
Nordeste do Brasil - BNB, com vencimento para 18 de novembro de 2019, conforme mencionado na
nota explicativa nº 17.

7.

CONTAS A RECEBER
Consolidado
30/06/2019
Operadoras de cartões (*)
Cheques a compensar
Boletos
Subtotal
Provisão para perdas esperadas de crédito
Total

215.347
2.336
4.045
221.728
(913)
220.815

(*) Como parte da estratégia de gerenciamento de caixa, a Tellerina antecipa parte dos recebíveis de
cartão de crédito sem direito de regresso às administradoras de cartões de crédito, os quais estão
apresentados líquidos das taxas de administração por elas cobradas.
Os saldos a receber por idade de vencimento estão distribuídos conforme segue:
Consolidado
30/06/2019
Vencidos:
De 1 a 30 dias
De 31 a 60 dias
De 61 a 90 dias
De 91 a 120 dias
De 121 a 150 dias
De 151 a 180 dias
Acima de 180 dias

577
81
3.786
8
11
12
913
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Consolidado
30/06/2019
A vencer:
De 1 a 30 dias
De 31 a 60 dias
De 61 a 90 dias
De 91 a 120 dias
De 121 a 150 dias
De 151 a 180 dias
Acima de 180 dias
Total

72.697
23.266
11.010
23.891
25.091
19.772
40.613
221.728

A Administração mensura a provisão para perdas de contas a receber de clientes em um valor
equivalente à perdas de crédito esperadas durante a vida útil. As perdas de crédito esperadas sobre as
contas a receber de clientes são estimadas usando uma matriz de provisão com base na experiência de
inadimplência passada do devedor e em uma análise da posição financeira atual do devedor, ajustadas
com base em fatores específicos aos devedores, condições econômicas gerais do setor no qual os
devedores operam e uma avaliação do curso atual e projetado das condições na data de relatório.
A movimentação da provisão para perdas esperadas de crédito está demonstrada a seguir:
Consolidado
30/06/2019
Saldo no início do período
Complementos
Reversões
Saldo no fim do período
8.

(805)
(108)
(913)

ESTOQUES
Consolidado
30/06/2019
Produtos acabados (*)
Matérias-primas
Material de consumo e embalagens
Estoque em trânsito e adiantamentos a fornecedores
Provisão para perdas
Total

233.246
57.651
8.654
70.490
(3.161)
366.880

As Empresas constituem provisão para os estoques de giro lento e perdas estimadas no processo de
derretimento de joias em ouro e prata de coleções descontinuadas ou adquiridas de clientes.
São considerados como de giro lento os produtos não vendidos em até um ano. Para o período em
análise não houve variação relevante nos saldos provisionados.
As perdas no processo de derretimento de joias não são relevantes percentualmente devido a
tecnologia utilizada na recuperação das matérias-primas envolvidas (ouro, prata e pedras).
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9.

IMPOSTOS A RECUPERAR
Consolidado
30/06/2019
Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ (a)
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL (a)
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS (b)
Programa de Integração Social - PIS e Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social - COFINS (c)
Outros
Total

30.763
21.812
46.428
155.554
296
254.853

Ativo circulante
Ativo não circulante
Total

62.398
192.455
254.853

(a) IRPJ e CSLL
O crédito de IRPJ e CSLL foi apurado através da exclusão da sua base de cálculo do incentivo de
ICMS da Zona Franca de Manaus, referente ao período de 2013 a 2016, com expectativa de
realização total no exercício de 2019 através da compensação com outros tributos federais.
(b) ICMS
Os valores a recuperar de longo prazo são créditos de ICMS gerados pelo acúmulo de saldo credor
nas operações de lojas Vivara localizadas em grande parte nos Estados de Pernambuco, Rio
Grande do Norte e Alagoas.
Em Pernambuco, que concentra a maior parte desse saldo credor, o Grupo solicitou Regime
Especial visando a não aplicação das Margens de Valor Agregado previstas no Anexo 12 do
Decreto nº 44.650/2017; e caso não sejam acolhidas as preliminares, requer-se concessão de
Regime Especial para recolhimento do ICMS devido por antecipação da seguinte forma: no
primeiro ano: margem de valor agregado fixada em 5%; no segundo ano: margem de valor
agregado fixada em 10%; e no terceiro ano: margem de valor agregado fixada em 20%.
A expectativa da realização dos créditos de ICMS é demonstrada a seguir:
Consolidado
30/06/2019

Ano
2019 – 2º semestre
2020
2021
2022
2023
2024 em diante
Total

4.767
6.246
3.505
3.330
3.329
25.252
46.428
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(c) PIS e COFINS
Reconhecimento dos créditos atualizados monetariamente de PIS e COFINS referente habilitação
do crédito protocolada na Receita Federal em maio de 2019 conforme decisão favorável transitada
em julgado de 13 de dezembro de 2018, conforme certidão de trânsito em julgado emitida em 15
de janeiro de 2019, referente a exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições federais. O
montante de créditos registrado no período totaliza R$152.393, dos quais R$103.658
correspondente ao valor do principal e R$48.735 à atualização monetária, conforme descrito nas
notas explicativas nº 25 e nº 26, respectivamente.
Os saldos de PIS e COFINS a recuperar contemplam créditos originados em outras operações no
montante de R$3.161.
A expectativa da realização dos créditos de PIS e COFINS é demonstrada a seguir:
Consolidado
30/06/2019

Ano
2019 – 2º semestre
2020
2021
2022
Total

18.532
57.886
60.781
18.355
155.554

10. INVESTIMENTO

Tellerina Comércio de Presentes e
Artigos para Decoração S.A.
Conipa Indústria e Comércio de Presentes, Metais e
Artigos de Decoração Ltda.
Total controladas diretas
PP-NMM Administração de Bens Ltda.
Total coligadas indiretas

Patrimônio
líquido

Participação
no capital
social

Investimento

Resultado de
equivalência
patrimonial

159.343

99,99%

159.343

152.996

405.527
564.870

99,99%

405.527
564.870

(27.243)
125.753

12.924
12.924

15%

1.939
1.939

(21)
(21)

15%

a) Investimentos em controladas
A Vivara Participações foi constituída em 23 de maio de 2019 e conforme instrumento de
conferência de participação societária de 15 de junho de 2019, foi realizado o aporte das
participações societárias da participação nas empresas Tellerina e Conipa. Todos os direitos e
obrigações, de qualquer natureza, incluindo os efeitos e resultados patrimoniais da referida
conferência de participação societária, a partir de 1 de junho de 2019 são atribuídos à Vivara
Participações, conforme documento de anuência assinado pelos acionistas.
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30 de junho de 2019
A movimentação do investimento está demonstrada a seguir:
Controladora
Saldo no início do período
Aporte de capital – cessão de cotas
Lucro não realizado em operações de controladas, líquido dos impostos
Resultado de equivalência patrimonial
Dividendos distribuídos
Outros resultados abrangentes de controlada
Saldo no fim do período

651.908
(205.084)
125.753
(2.942)
(4.765)
564.870

b) Investimentos em coligadas
O Grupo possui participação societária na coligada PP-NMM Administração de Bens Ltda. (“PPNMM”), que tem como objeto social a aquisição e administração de bens próprios e de terceiros,
para uso próprio e de terceiros, incluindo sem limitação, aeronaves.
A PP-NMM tem como atividade atual exclusiva a administração de uma aeronave que é utilizada de
forma compartilhada entre todos os sócios da PP-NMM, inclusive pelo Grupo..
A PP-NMM celebrou com o Grupo “Instrumento Particular de Cessão de Direitos” relativos à
aeronave datado de 25 de setembro de 2014, com cláusula suspensiva, objetivando a aquisição dos
direitos relativos a aeronave, porém a concretização da operação só irá ocorrer com a anuência da
instituição financeira que concedeu o FINAME após a quitação total do saldo devedor informado na
nota explicativa nº 17.
A PP-NMM registrou um prejuízo de R$138 no período findo em 30 de junho de 2019.
11. IMOBILIZADO

Benfeitorias em imóveis de terceiros
Móveis e utensílios
Máquinas, equipamentos e instalações
Veículos
Equipamentos de Informática
Imóveis
Direitos de uso locação de imóveis
Adiantamento a fornecedores e construção em
andamento (*)
Total
(*)

Consolidado
30/06/2019
Depreciação
acumulada

Taxa média
anual de
depreciação %

Custo

20
10
10
20
20
10 a 25

58.434
33.056
17.564
1.431
16.594
350
233.817

(41.721)
16.713
(17.781)
15.275
(10.114)
7.450
(1.322)
109
(13.193)
3.401
350
(13.580) 220.237

-

665
361.911

665
(97.711) 264.200

Valor
residual

Refere-se ao custo das obras em novos pontos de venda, e as reformas significativas nos já existentes, que
posteriormente são transferidos para a linha de benfeitorias em imóveis de terceiros com a inauguração ou
reabertura desses pontos de venda.

A Administração da Companhia não identificou indicativo da necessidade de registro de redução ao
valor recuperável do ativo imobilizado.
A movimentação do imobilizado está demonstrada a seguir:
Consolidado
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Custo:
Benfeitorias em imóveis de terceiros
Móveis e utensílios
Máquinas, equipamentos e instalações
Veículos
Equipamentos de informática
Imóvel
Direitos de uso locação de imóveis
Adiantamento a fornecedores e
construção em andamento

Depreciação:
Benfeitorias em imóveis de terceiros
Móveis e utensílios
Máquinas, equipamentos e instalações
Veículos
Direitos de uso locação de imóveis
Equipamentos de informática

Total

31/05/2019

Adições

56.931
32.893
17.353
1.431
16.447
350
232.816

1.362
161
199
126
1.001

560
358.781

(41.228)
(17.555)
(10.010)
(1.318)
(11.268)
(13.091)
(94.470)

Transferências

30/06/2019

(7)
(2)
-

141
9
14
21
-

58.434
33.056
17.564
1.431
16.594
350
233.817

290
3.139

(9)

(185)
-

665
361.911

(493)
(233)
(106)
(4)
(2.312)
(102)
(3.250)

7
2
9

-

(41.721)
(17.781)
(10.114)
(1.322)
(13.580)
(13.193)
(97.711)

(111)

-

-

264.200

264.311

Baixas

As adições no montante R$1.001 no período referente Direito de uso locação de imóveis se refere a
remensuração dos contratos em função do período de reajuste contratual e não representam efeito no
caixa no momento de sua adição ao imobilizado.
12. INTANGÍVEL
31/05/2019
Custo:
Pontos comerciais
Intangível em andamento
Sistema de informática

Amortização:
Pontos comerciais
Sistema de informática

Consolidado
Adições Baixas

30/06/2019

30.906
15.046
45.952

918
918

-

30.906
918
15.046
46.870

(28.131)
(9.829)
(37.960)

(233)
(219)
(452)

-

(28.364)
(10.048)
(38.412)

466

-

7.992

Total

8.458

13. FORNECEDORES
O saldo é constituído em quase sua totalidade por compra de matéria-prima e mercadorias para
revenda, com prazo médio de pagamento de 90 dias.
Consolidado
30/06/2019
Fornecedores nacionais
Fornecedores estrangeiros
Total

16.742
22.182
38.924
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14. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS
Consolidado
30/06/2019
Provisão de férias
Salários
Bônus
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF
Outras
Total

12.646
12.714
3.201
2.460
9.077
3.539
431
44.068

15. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
Consolidado
30/06/2019
15.156
19.157
10.337
16.260
1.579
62.489

ICMS
IPI (*)
PIS e COFINS
IRPJ e CSLL
Outras
Total

(*) A controlada Tellerina deixou de recolher o IPI apurado mensalmente desde a competência de julho de
2014 devido a liminar obtida com essa finalidade no tocante à incidência no desembaraço aduaneiro de
bem industrializado e na saída do estabelecimento importador para comercialização no mercado
interno, ante a equiparação do importador ao industrial, quando o primeiro não o beneficia no campo
industrial.

16. PARCELAMENTO DE TRIBUTOS
Consolidado
30/06/2019
ICMS (a)
REFIS federal - Lei nº 11.941/09 (b)
REFIS federal - Lei nº 12.996/14 (c)
REFIS federal - PERT (d)
Total

1.003
93
743
1.144
2.983

Passivo circulante
Passivo não circulante
Total

827
2.156
2.983

(a) Representado por débitos dos exercícios de 2014 a 2017, com o Distrito Federal e os Estados de Mato
Grosso, Mato Grosso do Sul e São Paulo, cujo período de parcelamento é de 60 meses para Distrito
Federal e São Paulo, 48 meses para Mato Grosso e 36 meses para Mato Grosso do Sul. O parcelamento
com o Distrito Federal foi liquidado em março de 2019 e o novo parcelamento é com o Estado de São
Paulo.
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(b) Em novembro de 2009, as Empresas aderiram ao Programa de Recuperação Fiscal - REFIS, instituído
pela Lei nº 11.941/09 e pela Medida Provisória nº 470/09, para parcelamento de débitos
previdenciários e outros débitos fiscais, relativos ao exercício de 2009, optando pelo pagamento em
180 meses. Em agosto de 2017 as Empresas optaram pela desistência parcial desse parcelamento,
apenas dos vinculado a RFB, para inclusão do débito remanescente no Programa Especial de
Regularização Tributário – PERT.
(c) Em novembro de 2014, as Empresas aderiram ao Programa de Recuperação Fiscal - REFIS, instituído
pela Lei nº 12.996/14, para parcelamento de débitos de imposto de renda e contribuição social
relativos ao exercício de 2009, optando pelo pagamento em 120 meses.
(d) Em agosto de 2017 as Empresas aderem ao Programa Especial de Regularização tributário - PERT,
instituído Lei nº 13.496/17, para débitos remanescentes de outros parcelamentos federais. Em agosto
de 2018 ocorreu a consolidação dos parcelamentos perante a Receita Federal do Brasil.

A movimentação dos parcelamentos de tributos está demonstrada a seguir:
Consolidado
30/06/2019
Saldo no início do período
Adições
Atualizações monetárias
Pagamentos
Saldo no fim do período

2.737
298
57
(109)
2.983

Os montantes classificados no passivo não circulante possuem a seguinte composição por ano de
vencimento:
Consolidado
30/06/2019

Ano
2020
2021
2022 em diante
Total

262
375
1.519
2.156

17. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
a) Composição dos saldos
Taxa
Em moeda local
Capital de giro
Capital de giro
Capital de giro
Capital de giro
Fundo de Financiamento para Aquisição de
Máquinas e Equipamentos – FINAME
Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social - BNDES

CDI +3,75% a.a.
Prefixado 0,68% a.m.
CDI +2% a.a.
CDI +1,9% a.a.
Prefixado 0,21% a.m.
URTJLP/UMIPCA-M184/Prefixado
- 0,49% a.m. a 0,81% a.m.

Consolidado
30/06/2019

68.237
267
44.043
40.275
6.509
4.304
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Taxa
Em moeda estrangeira
Capital de giro
Capital de giro
Capital de giro

LIBOR +0,75% a.m.
Prefixado 4,675% a.a.
Prefixado 0,54% a.a.

Consolidado
30/06/2019

24.160
54.423
45.530
287.748

Total empréstimos e financiamentos
Instrumentos derivativos ativo - contratos de “swap”
Total de empréstimos e financiamentos, líquido

US$ 5,5% a.a.

Ativo circulante
Ativo não circulante
Passivo circulante
Passivo não circulante

(7.412)
280.336
(3.386)
(4.026)
150.408
137.340
280.336

Total

b) Movimentação dos empréstimos e financiamentos
Consolidado
30/06/2019
Saldo no início do período

259.998

Captações
Amortizações de principal
Pagamento de juros
Fluxo de caixa de financiamento

44.000
(24.385)
(204)
19.411

Juros incorridos
Encargos financeiros de “swap” incorridos
Variação cambial
Variações que não envolvem caixa

1.263
2.249
(2.585)
927
280.336

Saldo no fim do período

Em 30 de junho de 2019, os montantes classificados no passivo não circulante têm a seguinte
composição por ano de vencimento:
Consolidado
30/06/2019

Ano
De 1 a 2 anos
De 2 a 3 anos
Acima de 3 anos
Total

59.517
57.375
16.422
133.314

Parte dos contratos de empréstimos e financiamentos com o instituições financeiras estão sujeitos a
uma cláusula restritiva (“covenant”), que prevê como obrigação da Companhia o envio das
demonstrações financeiras anuais, devidamente auditadas por empresas de auditoria independente,
aceita pela entidade bancária que cedeu o empréstimo, e o enquadramento nas condições a seguir:
O índice de endividamento líquido sobre o EBITDA deve ser menor que 2,5x em 2017, 2,25x em 2018
e 2x em 2019 e 2020. O cálculo deve ser considerado pela combinação das demonstrações financeiras
do conglomerado econômico formado pelas empresas Tellerina, Conipa e Etna Comércio de Móveis e
Artigos para Decoração S.A. (“Etna”).
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O Grupo Vivara, com a Etna, tinha entre si ajustados a prática de avais cruzados nos contratos de
empréstimos e financiamentos. Acordaram as empresas em desfazer estas garantias no decorrer do
ano de 2019. As negociações com as instituições financeiras encontram-se em fase avançada, em
muitos casos em formalização. Além dos avais, os “covenants” financeiros também foram negociados
para que contemplem somente as empresas Tellerina e Conipa.
A despesa financeira líquida deve ser menor que 1,25x o EBITDA do período, considerando as
demonstrações financeiras do conglomerado Tellerina, Conipa e Etna.
Em 30 de junho de 2019, o Grupo estava adimplente com as referidas cláusulas.
18. PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS, TRABALHISTAS E TRIBUTÁRIOS
E DEPÓSITOS JUDICIAIS
Em 30 de junho de 2019 o Grupo possuía processos de natureza cível, trabalhista e tributária, cujo
risco de perda foi considerado provável por seus assessores jurídicos, sendo:
Cíveis (a)

Consolidado
Trabalhistas (b) Tributários (c)

Total

Provisão
Saldo em 31 de maio de 2019
Adições
Pagamentos
Reversões
Saldo em 30 de junho de 2019

2.231
115
(32)
(256)
2.058

1.078
1.168
(165)
(72)
2.010

12.319
1.090
-

15.628
2.373
(197)

11.787

15.855

Depósitos judiciais
Saldo em 31 de maio de 2019
Adições
Atualização monetária
Resgates
Saldo em 30 de junho de 2019

-

1.241
292
(189)
1.344

12.314
3
41
12.358

13.555
295
41
(189)
13.702

(a) Processos cíveis
Correspondem a ações renovatórias de aluguel de lojas, em que o Grupo é obrigado a pagar valores
provisórios de aluguéis até o seu trânsito em julgado, com a constituição de provisão entre o valor pago
a título de aluguel provisório e aquele determinado em ação judicial; e ações envolvendo direitos das
relações de consumo, onde a provisão é calculada com base no histórico de perdas sobre a toda a
massa de processos e o valor histórico de perdas por tipo de reclamação.
(b) Reclamações trabalhistas
Correspondem a ações trabalhistas movidas por ex-funcionários, relacionadas, em grande parte, a
pedidos de pagamentos de horas extras e seus reflexos, equiparação salarial, férias e abono pecuniário,
descanso semanal remunerado, verbas rescisórias, 13º salário, danos morais, gratificações, vínculo
empregatício e nulidade do banco de horas.
(c) Processos tributários
Correspondem, em grande parte, a discussões judiciais sobre a constitucionalidade de créditos de PIS e
COFINS tomados pelas Empresas e a autos de infração relativos a ICMS no Estado de São Paulo e
Santa Catarina.
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A partir de 15 de março de 2017, as Empresas deixaram de incluir o ICMS na base de cálculo das
contribuições para o PIS) e para a COFINS, considerando a decisão do Supremo Tribunal Federal – STF
nessa data. Adicionalmente, as Empresas possuem processo judicial ativo sobre o tema do qual detém
decisão favorável conforme trânsito em julgado de 13 de dezembro de 2018.
As reversões registradas correspondem quase em sua totalidade a prescrição de prazo para
questionamento do Fisco em assuntos passíveis de discussão judicial referente a créditos de PIS e
COFINS tomados e a composição de base de cálculo para tributação de imposto de renda e contribuição
social.

Processos com risco de perda possível
Em 30 de junho de 2019, a Administração não considerou necessária a constituição de provisão para
eventual perda sobre os processos judiciais em andamento, para os quais, na avaliação dos seus
assessores jurídicos, a probabilidade de perda é possível, sendo:
Consolidado
30/06/2019
Cíveis
Reclamações trabalhistas
Riscos tributários (*)
Total

2.588
20.162
367.762
390.512

(*) Representados, em grande parte, por processos judiciais e autos de infração relacionados ao ICMS
nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Pernambuco.
19. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
a) Capital social
Em 23 de maio de 2019 foi constituída a Vivara Participações, registrada na Junta Comercial de São
Paulo, com posterior alteração contratual em 15 de junho de 2019 que transformou o tipo
societário da Companhia, de sociedade limitada em sociedade por ações, aprovando a conversão
das cotas sociais representativas do capital social em ações ordinárias nominativas sem valor
nominal.
Neste ato também consolidou o capital social no valor de R$651.909, totalmente subscrito e
integralizado.
Em 30 de junho de 2019 o capital social é distribuído da seguinte forma:
30/06/2019
Ações
ordinárias
Total

Vivara Participações
Telop Participações Ltda.
Coata Participações Ltda.
Nacado Participações Ltda.
Vinati Participações Ltda.
Total

312.916.473
182.534.610
117.343.678
39.114.560
651.909.321

312.916.473
182.534.610
117.343.678
39.114.560
651.909.321
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b) Reserva de incentivo fiscal
Constituída de acordo com os incentivos fiscais:
• Do lucro da exploração com a redução de 75% do valor do IRPJ; o benefício foi concedido em
2010 para a Tellerina e foi usufruído até agosto de 2016, data da cisão que constituiu a Conipa,
que obteve a concessão do benefício com vigência até dezembro de 2024.
• De subvenção para investimento e custeio, referente a incentivo fiscal de ICMS na Zona Franca
de Manaus, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia e Pará.
A movimentação dessas reservas está demonstrada a seguir:
31/05/2019
Incentivo Lucro da Exploração
Incentivos ICMS
Total

-

Consolidado
Adições Baixas
2.880
5.455
8.335

-

30/06/2019
2.880
5.455
8.335

c) Política de distribuição de dividendos
A distribuição de dividendos obedecerá às destinações de seu Estatuto Social e à Lei das
Sociedades Anônimas, os quais contêm as seguintes destinações:
• 5% para reserva legal.
• Distribuição de dividendos mínimos obrigatórios, em percentual a ser definido em Assembleia
Geral, entretanto, respeitando as regras previstas na legislação vigente (mínimo de 25% do
lucro líquido do exercício, após a constituição de reserva legal e a formação de reserva para
contingências).
Em 30 de junho de 2019 a Companhia recebeu e distribuiu R$2.942 referente dividendos e não
houve pagamento de juros sobre o capital próprio.
d) Lucros não realizados em operações de controladas
A Companhia registrou em prejuízos acumulados, os saldos de lucros não realizados em operações
entre suas controladas. Os lucros não realizados se referem aos produtos adquiridos pela Tellerina
da sua coligada Conipa e que não foram revendidos para terceiros na data do aporte de capital em
15 de junho de 2019. Os saldos dessas operações foram registrados considerando o efeito líquidos
dos impostos sobre o lucro e contribuição social.
20. PARTES RELACIONADAS
Consolidado
30/06/2019

Saldos
Ativo
Contas a Receber:
PP-NMM Administradora de Bens LTDA. (“PP-NMM”) (a)
Mútuos:
Etna Comércio de Móveis e Artigos para Decoração S.A.
Total

2.000
11.059

Circulante
Não circulante
Total

3.909
7.150
11.059

9.059
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Consolidado
30/06/2019

Saldos
Passivo
Operações:
Etna Comércio de Móveis e Artigos para Decoração S.A.
Makauf Empreendimentos S.A.
Total

341
350
691

Circulante
Total

691
691

(a) Contas a receber com prazo final em junho de 2022 e taxa de correção prefixada
de 0,21% a.m.
A remuneração dos diretores do Grupo no período foi de R$1.484 registrada na rubrica “Despesas
gerais e administrativas” no resultado do exercício. O Grupo não fornece benefícios de longo prazo aos
diretores.
Em 30 de junho de 2019, os montantes classificados no ativo não circulante têm a seguinte
composição por ano de vencimento:
Consolidado
30/06/2019

Ano
De 1 a 2 anos
De 2 a 3 anos
Acima de 3 anos
Total

1.016
4.744
1.390
7.150

21. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
a) Conciliação da despesa de imposto de renda e contribuição social
Controladora
30/06/2019
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social
Alíquota nominal combinada
Imposto de renda e contribuição social à alíquota vigente
Diferenças permanentes:
Resultado de equivalência patrimonial
Outras diferenças permanentes
Incentivo fiscal - lucro da exploração
Incentivo fiscal – crédito presumido ICMS ZFM
Total
Correntes
Diferidos
Total

Consolidado
30/06/2019

125.753
34%
(42.756)

176.788
34%
(60.108)

42.756
-

(7)
4.345
2.880
1.855
(51.035)

-

(34.547)
(16.488)
(51.035)
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b) Imposto de renda e contribuição social diferidos
Consolidado
30/06/2019
Impostos diferidos ativos sobre diferenças temporárias:
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
Provisão para perdas dos estoques
Provisão despesas
Provisão para riscos cíveis, trabalhistas e tributários
Prejuízo fiscal
Total
Alíquota nominal combinada
Imposto de renda e contribuição social diferidos ativos

913
3.161
16.260
15.855
72.017
108.206
34%
36.790

c) Realização esperada de imposto de renda e da contribuição social diferidos ativos
O imposto de renda e contribuição social diferidos ativos foram constituídos em decorrência de
estudos preparados pela Administração quanto à geração de lucros tributáveis futuros que
possibilitem a realização total desses valores nos próximos anos, além da expectativa de realização
das diferenças temporárias dedutíveis, conforme indicado a seguir:
Consolidado
Valor

Em 30 de junho de 2019
Até 1 ano
De 1 a 2 anos
De 2 a 3 anos
Total

17.641
15.610
3.539
36.790

22. RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS DE MERCADORIAS E SERVIÇOS PRESTADOS
Consolidado
30/06/2019
Receita bruta de vendas de mercadorias
Receita bruta de serviços prestados
Deduções da receita bruta:
ICMS
COFINS
PIS
FTI (*)
ISS
Devoluções de vendas/trocas
Total

160.925
498
(19.746)
(8.601)
(1.867)
(590)
(25)
(28.539)
102.055

Os valores de ICMS estão líquidos do incentivo fiscal da mesma natureza citado na nota explicativa
nº 19 (R$5.455 em 30 de junho de 2019).
Essa posição consolidada contempla apenas a receita de venda para o consumidor final e os
respectivos impostos incidentes, não incluindo, portanto, as receitas da venda de matérias-primas,
produtos para revenda e direitos autorais nas operações realizadas entre Tellerina e Conipa.
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(*) O Fundo de Fomento ao Turismo, Infraestrutura, Serviço e Interiorização do Desenvolvimento do
Estado do Amazonas “F.T.I.” é um tributo estadual devido pela Conipa em suas vendas de
produtos industrializados na Zona Franca de Manaus para os demais Estados da Federação.
23. DESPESAS POR NATUREZA
O Grupo Vivara apresenta a demonstração do resultado utilizando a classificação das despesas com
base na sua função. As informações sobre a natureza dessas despesas reconhecidas na demonstração
do resultado são apresentadas a seguir:
Consolidado
30/06/2019
Custo de aquisição de insumos, matérias-primas e produtos para revenda
Pessoal
Fretes
Despesas de marketing/vendas
Serviços profissionais contratados
Aluguéis e condomínios
Comissão sobre cartões
Energia, água e telefone
Impostos e taxas
Depreciação e amortização
Outras despesas por natureza
Total

(25.845)
(22.913)
(1.758)
(4.027)
(4.190)
(4.574)
(2.340)
(1.058)
(1.926)
(3.702)
(1.462)
(73.795)

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

(27.541)
(32.728)
(13.526)
(73.795)

Essa posição consolidada não contempla o custo das matérias-primas, produtos para revenda e direitos
autorais nas operações realizadas entre Tellerina e Conipa.
24. INFORMAÇÕES SOBRE OS SEGMENTOS
O Grupo possui apenas um segmento operacional definido como varejo. O Grupo está organizado, e
tem o seu desempenho avaliado, como uma única unidade de negócios para fins comerciais e
gerenciais. As informações são apresentadas de forma consistente para o principal tomador de
decisões do Grupo que é o CEO, responsável pela alocação de recursos e avaliação das operações.
Essa visão está baseada nos seguintes fatores:
• A produção da unidade fabril atualmente é exclusiva para atender as lojas de varejo do Grupo e
vendas “on-line”.
• As decisões estratégicas do Grupo estão embasadas:
– Na busca por insumos certificados e de notável qualidade, além de novas tecnologias para a linha

de produção.
– Estudos que apontam oportunidades de expansão, tendências do mercado joalheiro e de moda

internacional e de canais de distribuição.
• As avaliações de receitas obtidas pelo Grupo são feitas por categoria e canal de vendas.
37
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Os produtos do Grupo são controlados e gerenciados pela Administração como um único segmento de
negócio. São distribuídos por categoria e canais de venda diferentes, no entanto, o CEO, avalia o
desempenho total do Grupo, o resultado comercial, gerencial e administrativo, considerando que toda
a estrutura de custos e despesas é compartilhada por todas as categorias de produtos.
Para fins gerenciais a Administração acompanha a receita bruta consolidada por categoria e canal de
venda, conforme demonstrado a seguir:
Consolidado
30/06/2019

Receita bruta
Joias
Life
Relógios
Acessórios
Serviços
Total

67.508
39.055
22.164
3.659
498
132.884

Lojas
“On-line”
Outros
Total

125.998
6.370
516
132.884

25. OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS, LÍQUIDAS
Consolidado
30/06/2019
Provisão para riscos cíveis, trabalhistas e tributários
Perdas esperadas de crédito
Créditos tributários (*)
Outras receitas
Total

735
(108)
103.658
493
104.778

(*) Créditos de PIS e COFINS conforme mencionado na nota explicativa nº 9.
26. RECEITAS FINANCEIRAS
Consolidado
30/06/2019
Rendimento de aplicações financeiras
Correção monetária (*)
Outras receitas financeiras
Total

51
50.784
913
51.748

(*) Em 30 de junho de 2019, refere-se substancialmente a atualização monetária dos créditos de PIS
e COFINS conforme mencionada na nota explicativa nº 9.
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27. DESPESAS FINANCEIRAS
Consolidado
30/06/2019
Juros sobre empréstimos e financiamentos
Encargos sobre arrendamentos de direito de uso
Imposto sobre Operações Financeiras – IOF
Encargos sobre antecipações de recebíveis de operadoras de
cartão de crédito
Tarifas bancárias
Juros e multas sobre impostos e obrigações acessórias
Variação cambial passiva
Outras despesas financeiras
Total

(926)
(2.081)
(634)
(319)
(245)
(942)
(465)
(2.365)
(7.977)

28. LUCRO POR AÇÃO
O quadro a seguir apresenta a determinação do lucro líquido disponível aos detentores de ações e a
média ponderada das ações em circulação utilizada para calcular o lucro básico e diluído. O Grupo não
possui transações que afetem a diluição do lucro.
Controladora
e Consolidado
30/06/2019
Lucro líquido do período

125.753

Denominador básico:
Média ponderada do número de ações em circulação no período

257.332.929
0,48868

Lucro por ação – básico e diluído (em R$)
29. ARRENDAMENTOS DIREITO DE USO

Em 30 de junho de 2019, as Empresas possuíam 238 contratos de locação de lojas, quiosques, fábrica
e centro administrativo firmados com terceiros.
Os saldos e a movimentação dos passivos de direito de uso no período são:
Consolidado
30/06/2019
Saldo em 31 de maio de 2019
Remensuração
Pagamentos de arrendamentos
Encargos financeiros apropriados
Saldo em 30 de junho de 2019

226.936
1.001
(3.572)
2.081
226.446

Passivo circulante
Passivo não circulante
Total

18.751
207.695
226.446
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O cronograma de pagamentos dos saldos de arrendamentos está demonstrado a seguir:
Combinado
30/06/2019
Menos de 1 ano
De 1 a 3 anos
De 3 a 5 anos
De 5 a 7 anos
Acima de 7 anos
Total

18.751
58.325
64.880
57.348
27.142
226.446

Os aluguéis variáveis, de contratos de curto prazo ou de baixo valor que não foram reconhecidos como
direito de uso do período estão registrados na rubrica “Alugueis e condomínios” demonstrada na nota
explicativa nº 23, totalizam R$2.415.
A movimentação das contas de resultado do período para os arrendamentos de direito de uso é:
Consolidado
30/06/2019
Despesas com depreciação
Encargos financeiros apropriados

(2.312)
(2.081)

30. INSTRUMENTOS FINANCEIROS

a) Categorias de instrumentos financeiros
Controladora
30/06/2019

Consolidado
30/06/2019

Ativos financeiros
Custo amortizado:
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber (exceto administradora de cartões)
Contas a receber partes relacionadas
Subtotal

1
1

66.725
5.468
11.059
83.252

Valor justo por meio de outros resultados abrangentes:
Administradora de cartões a receber

-

215.347

Valor justo por meio de resultado:
Instrumentos derivativos
Total ativos financeiros

1

7.412
306.011

Passivos financeiros
Custo amortizado:
Fornecedores
Arrendamentos direito de uso a pagar
Empréstimos e financiamentos
Total passivos financeiros

-

38.924
226.446
287.748
553.118
40
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Controladora
30/06/2019

Consolidado
30/06/2019

b) Riscos financeiros
As atividades das Empresas as expõem a diversos riscos financeiros: de mercado (câmbio e juros),
de crédito e de liquidez. A gestão de riscos das Empresas concentra-se na imprevisibilidade dos
mercados financeiros e busca minimizar potenciais efeitos adversos no desempenho financeiro.
c) Gestão do risco de taxa de câmbio
Em virtude de obrigações financeiras assumidas pelas Empresas, denominadas em dólares norteamericanos, foi implementada uma política de proteção cambial que estabelece níveis de exposição
vinculados a esse risco, em que são contratadas operações com instrumentos financeiros
derivativos do tipo “swap”.
A exposição cambial líquida das Empresas está demonstrada a seguir:

Posições passivas:
Empréstimos em moeda estrangeira (sem “swap”)
Empréstimos em moeda estrangeira (com “swap”)
Fornecedores estrangeiros
Total da exposição
Instrumentos derivativos
Exposição líquida

Controladora
30/06/2019

Consolidado
30/06/2019

-

(24.160)
(99.953)
(22.182)
(146.295)
100.017
(46.278)
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d.1) Instrumentos derivativos
As Empresas contrataram operações de “swap” com o objetivo de minimizar o risco de
exposição cambial gerado pelos empréstimos e financiamentos denominados em moeda
estrangeira. Essas operações consistem na troca da variação cambial por uma correção
relacionada a um percentual da variação do CDI.
As Empresas possuem um contrato de empréstimo para o qual não foi contratado instrumento
derivativo “swap” em virtude das taxas de juros pactuadas nessa operação.
As operações de “swap” em aberto em 30 de junho de 2019 estão demonstradas a seguir:

Descrição
Contratos de “swap”
Posição ativa:
Variação cambial - US$
Posição passiva:
Variação do CDI
Valor líquido a receber

Consolidado
Valor de
referência
Valor
(nocional)
justo

Taxas

Efeito acumulado
até 30/06/2019
mercado a mercado -

US$ 5,5% a.a.

92.605

100.017

7.412

CDI + 3,5% a.a.

92.605

92.605

7.412

O saldo ativo de R$7.412 refere-se ao ajuste líquido a receber, calculado a valor de mercado
em 30 de junho de 2019, dos instrumentos financeiros derivativos em aberto naquela data,
registrado na rubrica “Instrumentos derivativos”.
d.2) Fornecedores estrangeiros
As Empresas importam de fornecedores estrangeiros mercadorias, matérias-primas e insumos
para fabricação e comercialização. Essas compras são substancialmente denominadas em
dólares norte-americanos e estão expostas a variação do câmbio, conforme segue:
Consolidado
30/06/2019
(22.182)
(22.182)

Fornecedores estrangeiros
Exposição líquida
d) Análise de sensibilidade
Risco de câmbio

Para análise de sensibilidade dos instrumentos financeiros, a Administração entende que há
necessidade de considerar os passivos equivalentes registrados no balanço patrimonial, tornando as
operações atreladas, conforme demonstrado no quadro a seguir:
(146.295)
100.017
(46.278)

Total da exposição cambial
Valor nocional dos derivativos financeiros
Exposição cambial líquida

Assim, para a análise de sensibilidade está sendo aplicado somente o montante de R$46.278,
resultado das considerações explicitadas anteriormente.
Para mensurar o impacto líquido estimado no resultado dos próximos 12 meses decorrente dos
riscos de flutuação de moeda estrangeira, foi elaborada análise de sensibilidade das Empresas ao
risco da taxa de câmbio dos empréstimos em três cenários.
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No cenário I foi definida a taxa de câmbio de R$3,8789 com base na cotação do dólar norteamericano futuro negociado na B3, limitado a 12 meses. Nos cenários II e III foram projetados a
25% e 50% respectivamente a valorização do dólar norte-americano.
Risco do Grupo
Valor nocional da exposição liquida
Valor justo projetado
Impacto da variação cambial
Taxa do dólar norte-americano

Cenário
I

Cenário
II

Cenário
III

46.278
46.842
564
3,8789

46.278
58.553
12.275
4,8487

46.278
70.264
23.986
5,8184

Risco de taxa de juros
Considerando que em 30 de junho de 2019 quase que a totalidade dos empréstimos e
financiamentos denominados em moeda estrangeira possui contratos de “swap”, trocando a
indexação do passivo de moeda estrangeira para a variação do CDI, devido à política do Grupo de
proteção de riscos cambiais, o risco passa a ser a exposição à variação do CDI. A seguir, está
apresentada a exposição a risco de juros das operações vinculadas à variação do CDI:
Combinado
163.635

Total dos empréstimos e financiamentos expostos ao CDI

A Administração das Empresas entende que, considerando um baixo risco de grandes variações no
CDI em 2019, entretanto na análise de sensibilidade para o risco de aumento na taxa CDI que
afetaria as despesas financeiras das Empresas, foram considerados dois cenários projetados, com
aumento de 25% e 50% da taxa do CDI respectivamente.
Risco do Grupo

Cenário
I

Cenário
II

Cenário
III

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

163.635
163.635
6,49%

163.635
166.290
2.655
8,11%

163.635
168.945
5.310
9,74%

e) Gestão de risco de crédito
As vendas das Empresas são efetuadas para um grande número de clientes e substancialmente
recebidas por cartões de crédito e débito, sendo o risco de crédito minimizado.
f) Gestão de risco de liquidez
A gestão prudente do risco de liquidez implica manter disponibilidades de captação por meio de
linhas de crédito compromissadas e capacidade de liquidar posições de mercado. A Administração
monitora as previsões contínuas das exigências de liquidez do Grupo para assegurar que haja caixa
suficiente para atender às necessidades operacionais.
A tabela a seguir demonstra em detalhes o vencimento dos passivos financeiros contratados:
Operação
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos

Até
1 ano

Até
2 anos

De 2 a
5 anos

Total

38.924
170.540

88.688

54.254

38.924
313.482
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g) Valor justos dos instrumentos financeiros
As Empresas utilizam, quando aplicável, o pronunciamento técnico CPC 40/IFRS 7 - Instrumentos
Financeiros: Evidenciação para instrumentos financeiros mensurados no balanço patrimonial pelo
valor justo, o que requer a divulgação das mensurações do valor justo pelo nível da seguinte
hierarquia de mensuração pelo valor justo:
• Informações de Nível 1: são preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos ou
passivos idênticos aos quais as Empresas podem ter acesso na data de mensuração.
• Informações de Nível 2: são informações, que não os preços cotados incluídos no Nível 1,
observáveis para o ativo ou passivo, direta ou indiretamente.
• Informações de Nível 3: são informações não observáveis para o ativo ou passivo.
Em 30 de junho de 2019, todos os instrumentos financeiros derivativos das Empresas estavam
agrupados no Nível 2. O valor justo de recebíveis de administradoras de cartões de crédito são
avaliados no Nível 2.
31. COBERTURA DE SEGUROS
As Empresas adotam uma política de seguros que considera, principalmente, a concentração de riscos
e sua relevância, levando em consideração a natureza de sua atividade e a orientação de seus
consultores de seguros. A cobertura de seguros, em valores, em 30 de junho de 2019, é assim
demonstrada:
• Danos materiais estoque – R$172.619 (vigente até fevereiro de 2020).
• Danos patrimoniais e frotas – R$14.400 (vigente até abril de 2020).
32. AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
As presentes demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram autorizadas e aprovadas para
emissão pela Administração em 19 de agosto de 2019.
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Pareceres e Declarações / Relatório da Revisão Especial - Sem Ressalva
RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS
Aos Acionistas e Administradores do
Vivara Participações S.A.
Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Vivara Participações S.A. (“Companhia”), identificadas como
controladora e consolidado, respectivamente, que compreendem o balanço patrimonial em 30 de junho de 2019 e as respectivas
demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de 23
de maio (data de constituição) a 30 de junho de 2019, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das
principais políticas contábeis.
Em nossa opinião as demonstrações financeiras individuais e consolidadas acima referidas apresentam adequadamente, em todos os
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, individual e consolidada, da Vivara Participações S.A. em 30 de junho de 2019,
o desempenho individual e consolidado de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa individuais e consolidados para o
período de 23 de maio (data de constituição) a 30 de junho de 2019, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as
normas internacionais de relatório financeiro (“International Financial Reporting Standards - IFRS”), emitidas pelo “International
Accounting Standards Board - IASB”.
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em
conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das
demonstrações financeiras individuais e consolidadas”. Somos independentes em relação à Companhia e a suas controladas, de
acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas
pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Principais assuntos de auditoria
Principais assuntos de auditoria (“PAA”) são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais significativos em nossa
auditoria do período corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações financeiras individuais
e consolidadas como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações financeiras individuais e consolidadas e,
portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos.

Cláusulas financeiras restritivas (“covenants”)
Por que é um PAA
A Companhia, conforme descrito na nota explicativa nº 17 às demonstrações financeiras individuais e consolidadas, possui diversos
contratos de empréstimos e financiamentos com cláusulas financeiras restritivas vinculadas à manutenção de determinados índices
financeiros, calculados com base nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas, incluindo outra entidade afiliada do Grupo
não incluída nestas demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
Consideramos esse assunto como um principal assunto em nossa auditoria, pois eventual falha na apuração dos índices financeiros
definidos nas cláusulas financeiras restritivas ou no julgamento e na interpretação dessas cláusulas pode determinar a reclassificação
da dívida para o passivo circulante e/ou a antecipação do pagamento do saldo dos empréstimos e financiamentos.
Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria
Efetuamos entendimento dos controles internos relevantes da Companhia relacionados aos processos de monitoramento e apuração
dos índices financeiros para avaliação das cláusulas restritivas e leitura das cláusulas dos contratos de empréstimos e financiamentos
relacionados à determinação dos índices financeiros. Comparamos as informações incluídas nas planilhas preparadas pela
Administração da Companhia para apuração dos índices financeiros com os registros contábeis e conferimos os cálculos realizados
pela Administração. Discutimos com a Administração sobre a metodologia de cálculo dos “covenants” financeiros.
Examinamos também a adequação das divulgações efetuadas pela Companhia sobre esse assunto, incluídas na nota explicativa nº 17
às demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
Com base nas evidências obtidas por meio de nossos procedimentos anteriormente descritos, consideramos que a apuração dos
índices financeiros realizada pela Administração para avaliação do cumprimento das cláusulas restritivas e as respectivas divulgações
em notas explicativas são aceitáveis no contexto das demonstrações financeiras individuais e consolidadas tomadas em conjunto.
Registro dos efeitos da adoção do pronunciamento técnico CPC 06 (R2)/IFRS 16 –
Operações de Arrendamento Mercantil
Porque é um PAA
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As controladas da Companhia possuem compromissos decorrentes de contratos de arrendamento operacional e, a partir de 1º de
janeiro de 2019, passaram a ser requeridas a contabilizar essas operações de acordo com o pronunciamento técnico CPC 06
(R2)/IFRS 16 – Operações de Arrendamento Mercantil. Esse novo pronunciamento técnico introduziu aspectos contábeis complexos
para a mensuração do ativo de direito de uso e do passivo de arrendamento.
Esse tema foi considerado significativo em nossa auditoria, pois: (i) refere-se à adoção de um pronunciamento técnico que apresentou
um efeito material nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas, conforme divulgado na nota explicativa nº 29 às
demonstrações financeiras individuais e consolidadas; (ii) há julgamento envolvido quanto às taxas de juros consideradas para cálculo
dos valores do passivo; (iii) há julgamento envolvido na determinação dos prazos a serem considerados em cada contrato de
arrendamento mercantil; e (iv) há julgamento aplicado na contabilização inicial com relação às regras de transição.

Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria
Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre outros: (i) a discussão sobre os critérios utilizados para identificação e classificação
dos contratos de arrendamento mercantil; (ii) a análise das políticas contábeis estabelecidas pela Administração em comparação com
os requisitos do pronunciamento técnico CPC 06 (R2)/IFRS 16; (iii) o teste documental dos contratos de arrendamento operacional,
base para o cálculo; e (iv) o envolvimento dos nossos especialistas em normas técnicas e profissionais de contabilidade para análise
das premissas da Administração para cálculo dos efeitos sobre a adoção desse novo pronunciamento técnico.
Com base nas evidências obtidas por meio de nossos procedimentos anteriormente descritos, consideramos que a apuração e os
critérios para avaliação dos efeitos de adoção do pronunciamento técnico CPC 06 (R2)/IFRS 16, sua contabilização e as respectivas
divulgações em notas explicativas são aceitáveis no contexto das demonstrações financeiras individuais e consolidadas tomadas em
conjunto.
Outros assuntos
Demonstrações do valor adicionado
As demonstrações individual e consolidada do valor adicionado (“DVA”) referentes ao período de 23 de maio (data de constituição) a
30 de junho de 2019, elaboradas sob a responsabilidade da Administração da Companhia e apresentadas como informação
suplementar para fins de IFRS, foram submetidas a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das
demonstrações financeiras da Companhia. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essas demonstrações estão conciliadas
com as demonstrações financeiras e os registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e o seu conteúdo estão de acordo
com os critérios definidos no pronunciamento técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa opinião, essas
demonstrações do valor adicionado foram adequadamente elaboradas, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios
definidos nesse pronunciamento técnico e são consistentes em relação às demonstrações financeiras individuais e consolidadas
tomadas em conjunto.
Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras individuais e consolidadas e o relatório do auditor
A Administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração, obtido
antes da data deste relatório.
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 as outras
informações identificadas anteriormente e, ao fazê-lo, considerar se essas outras informações estão, de forma relevante,
inconsistentes com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparentam estar
distorcidas de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante nas outras informações
obtidas antes da data deste relatório, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a esse respeito.

Responsabilidades da Administração e da governança pelas demonstrações financeiras individuais e consolidadas
A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo
IASB, e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres
de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade
de a Companhia continuar operando e divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o
uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a Administração pretenda liquidar a Companhia
e suas controladas ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da Companhia e de suas controladas são aqueles com responsabilidade pela supervisão do
processo de elaboração das demonstrações financeiras.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas
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Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras individuais e consolidadas, tomadas em
conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria
contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detecta as eventuais distorções relevantes existentes. As
distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam
influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas
demonstrações financeiras.
Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento
profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:
•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 de 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 de suas controladas. Se concluirmos que existe incerteza
relevante, devemos chamar a atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras
individuais e consolidadas ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão
fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a
Companhia e suas controladas a não mais se manterem em continuidade operacional.
•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 consolidadas. Somos responsáveis pela direção, pela
supervisão e pelo desempenho da auditoria do Grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da
auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que
identificamos durante nossos trabalhos.
Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo
os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar,
consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.
Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos aqueles que foram
considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações financeiras do período corrente e que, dessa maneira,
constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou
regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o
assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma
perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público.
São Paulo, 19 de agosto de 2019
DELOITTE TOUCHE TOHMATSUMarcelo de Figueiredo Seixas
Auditores IndependentesContador
CRC nº 2 SP 011609/O-8CRC nº 1 PR 045179/O-9
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Pareceres e Declarações / Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras
Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras
Declaramos, na qualidade de diretores da VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A., com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na
Rua Arquiteto Olavo Redig de Campos, 105, 15º andar, Torre A, conjunto comercial nº 152, Brooklin Paulista, CEP 04711-904, inscrita
no CNPJ/MF sob o nº nº 33.839.910/0001-11, que revimos, discutimos e concordamos com as demonstrações financeiras individuais e
consolidadas para o período de 23 de maio (data da constituição) a 30 de junho de 2019, nos termos e para fins do parágrafo 1º, inciso
V do artigo 25 da Instrução CVM nº 480, de 07 de dezembro de 2009, conforme alterada.
São Paulo, 19 de agosto de 2019.
Márcio Monteiro Kaufman – Diretor Presidente
Paulo Kruglensky – Diretor Vice Presidente de Operações
Josemir da Silva – Diretor Financeiro
Otávio Chacon do Amaral Lyra – Diretor de Relações com Investidores
Carla Rosana Shrott Sauer – Diretora de Recursos Humanos
Marina Kaufman Bueno Neto – Diretora de Marketing
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Pareceres e Declarações / Declaração dos Diretores sobre o Relatório do Auditor
Independente
Declaração dos Diretores sobre o Parecer dos Auditores Independentes
Declaramos, na qualidade de diretores da VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A., com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na
Rua Arquiteto Olavo Redig de Campos, 105, 15º andar, Torre A, conjunto comercial nº 152, Brooklin Paulista, CEP 04711-904, inscrita
no CNPJ/MF sob o nº nº 33.839.910/0001-11, que revimos, discutimos e concordamos com as opiniões expressas no parecer dos
auditores independentes referente às demonstrações financeiras individuais e consolidadas para o período de 23 de maio (data da
constituição) a 30 de junho de 2019, nos termos e para fins do parágrafo 1º, inciso V do artigo 25 da Instrução CVM nº 480, de 07 de
dezembro de 2009, conforme alterada.
São Paulo, 19 de agosto de 2019.
Márcio Monteiro Kaufman – Diretor Presidente
Paulo Kruglensky – Diretor Vice Presidente de Operações
Josemir da Silva – Diretor Financeiro
Otávio Chacon do Amaral Lyra – Diretor de Relações com Investidores
Carla Rosana Shrott Sauer – Diretora de Recursos Humanos
Marina Kaufman Bueno Neto – Diretora de Marketing
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Deloitte Touche Tohmatsu
Av. Dr. Chucri Zaidan, 1.240 4º ao 12º andares - Golden Tower
04711-130 - São Paulo - SP
Brasil
Tel.: + 55 (11) 5186-1000
Fax: + 55 (11) 5181-2911
www.deloitte.com.br

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS
Aos Acionistas e Administradores do
Vivara Participações S.A.
Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Vivara Participações
S.A. (“Companhia”), identificadas como controladora e consolidado, respectivamente, que
compreendem o balanço patrimonial em 30 de junho de 2019 e as respectivas demonstrações
do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de
caixa para o período de 23 de maio (data de constituição) a 30 de junho de 2019, bem como
as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião as demonstrações financeiras individuais e consolidadas acima referidas
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e
financeira, individual e consolidada, da Vivara Participações S.A. em 30 de junho de 2019, o
desempenho individual e consolidado de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa
individuais e consolidados para o período de 23 de maio (data de constituição) a 30 de junho
de 2019, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas
internacionais de relatório financeiro (“International Financial Reporting Standards - IFRS”),
emitidas pelo “International Accounting Standards Board - IASB”.
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na
seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações
financeiras individuais e consolidadas”. Somos independentes em relação à Companhia e a
suas controladas, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética
Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de
Contabilidade - CFC, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com
essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para
fundamentar nossa opinião.
Principais assuntos de auditoria
Principais assuntos de auditoria (“PAA”) são aqueles que, em nosso julgamento profissional,
foram os mais significativos em nossa auditoria do período corrente. Esses assuntos foram
tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações financeiras individuais e
consolidadas como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações
financeiras individuais e consolidadas e, portanto, não expressamos uma opinião separada
sobre esses assuntos.

A Deloitte refere-se a uma ou mais entidades da Deloitte Touche Tohmatsu Limited, uma sociedade privada, de responsabilidade limitada, estabelecida no Reino Unido
("DTTL"), sua rede de firmas-membro, e entidades a ela relacionadas. A DTTL e cada uma de suas firmas-membro são entidades legalmente separadas e
independentes. A DTTL (também chamada "Deloitte Global") não presta serviços a clientes. Consulte www.deloitte.com/about para obter uma descrição mais detalhada
da DTTL e suas firmas-membro.
A Deloitte oferece serviços de auditoria, consultoria, assessoria financeira, gestão de riscos e consultoria tributária para clientes públicos e privados dos mais diversos
setores. A Deloitte atende a quatro de cada cinco organizações listadas pela Fortune Global 500®, por meio de uma rede globalmente conectada de firmas-membro em
mais de 150 países, trazendo capacidades de classe global, visões e serviços de alta qualidade para abordar os mais complexos desafios de negócios dos clientes. Para
saber mais sobre como os cerca de 225.000 profissionais da Deloitte impactam positivamente nossos clientes, conecte-se a nós pelo Facebook, LinkedIn e Twitter.
© 2019 Deloitte Touche Tohmatsu. Todos os direitos reservados.
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Cláusulas financeiras restritivas (“covenants”)
Por que é um PAA
A Companhia, conforme descrito na nota explicativa nº 17 às demonstrações financeiras
individuais e consolidadas, possui diversos contratos de empréstimos e financiamentos com
cláusulas financeiras restritivas vinculadas à manutenção de determinados índices financeiros,
calculados com base nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas, incluindo outra
entidade afiliada do Grupo não incluída nestas demonstrações financeiras individuais e
consolidadas.
Consideramos esse assunto como um principal assunto em nossa auditoria, pois eventual falha
na apuração dos índices financeiros definidos nas cláusulas financeiras restritivas ou no
julgamento e na interpretação dessas cláusulas pode determinar a reclassificação da dívida
para o passivo circulante e/ou a antecipação do pagamento do saldo dos empréstimos e
financiamentos.
Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria
Efetuamos entendimento dos controles internos relevantes da Companhia relacionados aos
processos de monitoramento e apuração dos índices financeiros para avaliação das cláusulas
restritivas e leitura das cláusulas dos contratos de empréstimos e financiamentos relacionados
à determinação dos índices financeiros. Comparamos as informações incluídas nas planilhas
preparadas pela Administração da Companhia para apuração dos índices financeiros com os
registros contábeis e conferimos os cálculos realizados pela Administração. Discutimos com a
Administração sobre a metodologia de cálculo dos “covenants” financeiros.
Examinamos também a adequação das divulgações efetuadas pela Companhia sobre esse
assunto, incluídas na nota explicativa nº 17 às demonstrações financeiras individuais e
consolidadas.
Com base nas evidências obtidas por meio de nossos procedimentos anteriormente descritos,
consideramos que a apuração dos índices financeiros realizada pela Administração para
avaliação do cumprimento das cláusulas restritivas e as respectivas divulgações em notas
explicativas são aceitáveis no contexto das demonstrações financeiras individuais e
consolidadas tomadas em conjunto.
Registro dos efeitos da adoção do pronunciamento técnico CPC 06 (R2)/IFRS 16 –
Operações de Arrendamento Mercantil
Porque é um PAA
As controladas da Companhia possuem compromissos decorrentes de contratos de
arrendamento operacional e, a partir de 1º de janeiro de 2019, passaram a ser requeridas a
contabilizar essas operações de acordo com o pronunciamento técnico CPC 06 (R2)/IFRS 16 –
Operações de Arrendamento Mercantil. Esse novo pronunciamento técnico introduziu aspectos
contábeis complexos para a mensuração do ativo de direito de uso e do passivo de
arrendamento.
Esse tema foi considerado significativo em nossa auditoria, pois: (i) refere-se à adoção de um
pronunciamento técnico que apresentou um efeito material nas demonstrações financeiras
individuais e consolidadas, conforme divulgado na nota explicativa nº 29 às demonstrações
financeiras individuais e consolidadas; (ii) há julgamento envolvido quanto às taxas de juros
consideradas para cálculo dos valores do passivo; (iii) há julgamento envolvido na
determinação dos prazos a serem considerados em cada contrato de arrendamento mercantil;
e (iv) há julgamento aplicado na contabilização inicial com relação às regras de transição.
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Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria
Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre outros: (i) a discussão sobre os critérios
utilizados para identificação e classificação dos contratos de arrendamento mercantil; (ii) a
análise das políticas contábeis estabelecidas pela Administração em comparação com os
requisitos do pronunciamento técnico CPC 06 (R2)/IFRS 16; (iii) o teste documental dos
contratos de arrendamento operacional, base para o cálculo; e (iv) o envolvimento dos nossos
especialistas em normas técnicas e profissionais de contabilidade para análise das premissas
da Administração para cálculo dos efeitos sobre a adoção desse novo pronunciamento técnico.
Com base nas evidências obtidas por meio de nossos procedimentos anteriormente descritos,
consideramos que a apuração e os critérios para avaliação dos efeitos de adoção do
pronunciamento técnico CPC 06 (R2)/IFRS 16, sua contabilização e as respectivas divulgações
em notas explicativas são aceitáveis no contexto das demonstrações financeiras individuais e
consolidadas tomadas em conjunto.
Outros assuntos
Demonstrações do valor adicionado
As demonstrações individual e consolidada do valor adicionado (“DVA”) referentes ao período
de 23 de maio (data de constituição) a 30 de junho de 2019, elaboradas sob a
responsabilidade da Administração da Companhia e apresentadas como informação
suplementar para fins de IFRS, foram submetidas a procedimentos de auditoria executados em
conjunto com a auditoria das demonstrações financeiras da Companhia. Para a formação de
nossa opinião, avaliamos se essas demonstrações estão conciliadas com as demonstrações
financeiras e os registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e o seu conteúdo
estão de acordo com os critérios definidos no pronunciamento técnico CPC 09 - Demonstração
do Valor Adicionado. Em nossa opinião, essas demonstrações do valor adicionado foram
adequadamente elaboradas, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos
nesse pronunciamento técnico e são consistentes em relação às demonstrações financeiras
individuais e consolidadas tomadas em conjunto.
Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras individuais e
consolidadas e o relatório do auditor
A Administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem
o Relatório da Administração, obtido antes da data deste relatório.
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 as outras informações identificadas anteriormente e, ao fazê-lo,
considerar se essas outras informações estão, de forma relevante, inconsistentes com as
demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma,
aparentam estar distorcidas de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado,
concluirmos que há distorção relevante nas outras informações obtidas antes da data deste
relatório, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a esse respeito.
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Responsabilidades da Administração e da governança pelas demonstrações
financeiras individuais e consolidadas
A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações
financeiras individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e
com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo IASB, e pelos
controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de
demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por
fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a Administração é
responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando e divulgando,
quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa
base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a Administração
pretenda liquidar a Companhia e suas controladas ou cessar suas operações, ou não tenha
nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da Companhia e de suas controladas são aqueles com
responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras
individuais e consolidadas
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras
individuais e consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante,
independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo
nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de
que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria
sempre detecta as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser
decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em
conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos
usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.
Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais
de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da
auditoria. Além disso:
 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 de suas
controladas.
 Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas
contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração.
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242

243
1.267.759

564.871

TOTAL DO ATIVO

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

528.720

564.870

66.725
608
220.815
3.909
366.880
62.398
14.318
3.386
739.039

Consolidado
30/06/2019

13.702
36.790
4.026
7.150
192.455
1.939
264.200
8.458

1
1

Controladora
30/06/2019

564.870
-

18
21.b)
17
20
9
10
11
12

17

5
6
7
20
8
9

Nota
explicativa

Depósitos judiciais
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Instrumentos derivativos ativo
Contas a receber partes relacionadas
Impostos a recuperar
Investimentos
Imobilizado
Intangível
Total do ativo não circulante

NÃO CIRCULANTE

CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa
Títulos e valores mobiliários
Contas a receber
Contas a receber partes relacionadas
Estoques
Impostos a recuperar
Despesas pagas antecipadamente e outros créditos
Instrumentos derivativos ativo
Total do ativo circulante

ATIVO

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 30 DE JUNHO DE 2019
(Em milhares de reais - R$)

VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. E CONTROLADAS

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social
Reservas de lucros
Lucro acumulado
Outras resultados abrangentes
Total do patrimônio líquido

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

CIRCULANTE
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Partes relacionadas
Obrigações trabalhistas e previdenciárias
Obrigações tributárias
Parcelamento de tributos
Arrendamentos a pagar
Arrendamentos direito de uso a pagar
Outras obrigações
Total do passivo circulante

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

19.a)
19.b)
19.d)

17
16
18

13
17
20
14
15
16
29

Nota
explicativa

1.267.759

564.871

564.871
564.871

651.909
8.335
(90.608)
(4.765)

137.340
2.156
15.855
207.695
363.046

38.924
150.408
691
44.068
62.489
827
9.162
18.751
14.522
339.842

Consolidado
30/06/2019

651.909
8.335
(90.608)
(4.765)

-

-

Controladora
30/06/2019

6

VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. E CONTROLADAS
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO
PARA O PERÍODO DE 23 DE MAIO (DATA DE CONSTITUIÇÃO) A 30 DE JUNHO DE 2019
(Em milhares de reais - R$, exceto o valor por ação)

Nota
explicativa

Controladora
30/06/2019

Consolidado
30/06/2019

RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS DE MERCADORIAS E
SERVIÇOS PRESTADOS

22

-

102.055

Custo das mercadorias vendidas e dos serviços prestados

23

-

(27.541)

-

74.514

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

23
23
10
25

LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO
RESULTADO FINANCEIRO
Receitas financeiras
Despesas financeiras

26
27

125.753
-

(32.728)
(13.526)
(21)
104.778

125.753

133.017

-

51.748
(7.977)

LUCRO OPERACIONAL ANTES DO IMPOSTO DE RENDA
E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

125.753

IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
Correntes
Diferidos

21a
21a

-

125.753

LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO POR AÇÃO - R$

28

176.788

(34.547)
(16.488)

125.753

0,48868

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. E CONTROLADAS
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE
PARA O PERÍODO DE 23 DE MAIO (DATA DE CONSTITUIÇÃO) A 30 DE JUNHO DE 2019
(Em milhares de reais - R$)

LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO

Controladora
30/06/2019

Consolidado
30/06/2019

125.753

125.753

(4.765)

Outros resultados abrangentes
RESULTADO ABRANGENTE TOTAL DO PERÍODO

120.988

(4.765)
120.988

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

SALDOS EM 30 DE JUNHO DE 2019

Equivalência patrimonial resultado abrangente
Dividendos distribuídos

Aporte de capital - cessão de cotas
Lucros não realizados em operações de controladas, líquidos dos impostos
Lucro líquido do período
Reserva de incentivos fiscais de controlada

SALDOS EM 23 DE MAIO DE 2019 (DATA DE CONSTITUIÇÃO)

19.b)

10

Nota
explicativa

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PARA O PERÍODO DE 23 DE MAIO (DATA DE CONSTITUIÇÃO) A 30 DE JUNHO DE 2019
(Em milhares de reais - R$)

VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. E CONTROLADAS

651.909

-

651.908
-

1

Capital
social

8.335

-

8.335

-

Reserva de
Incentivos
fiscais

(90.608)

(2.942)

(205.084)
125.753
(8.335)

-

Prejuízos
acumulados

(4.765)

(4.765)
-

-

-

Outros
resultados
abrangentes

1

564.871

(4.765)
(2.942)

651.908
(205.084)
125.753
-

Total

9

VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. E CONTROLADAS
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA O PERÍODO DE 23 DE MAIO (DATA DE CONSTITUIÇÃO) A 30 DE JUNHO DE 2019
(Em milhares de reais - R$)

Nota
explicativa
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Lucro líquido do período
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do período com o caixa líquido
gerado pelas atividades operacionais:
Depreciação e amortização
Encargos e variação cambial sobre empréstimos e financiamentos
Encargos sobre arrendamento direto de uso locação
Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos
Provisão para riscos cíveis, trabalhistas e tributários
Perdas esperadas de crédito
Resultado de equivalência patrimonial
Créditos tributários
Atualização monetária depósitos judiciais e impostos a recuperar
Variação nos ativos e passivos operacionais:
Contas a receber
Partes relacionadas
Estoques
Impostos a recuperar
Depósitos judiciais
Outros créditos
Fornecedores
Obrigações trabalhistas e previdenciárias
Obrigações tributárias
Arrendamentos a pagar
Parcelamento de tributos
Contingências pagas
Outras obrigações
Caixa gerado pelas atividades operacionais
Imposto de renda e contribuição social pagos
Juros pagos de empréstimos e financiamentos
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais

23
17
21
18
7
10
9

17

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Aplicações financeiras
Concessão de empréstimos a partes relacionadas
Dividendos recebidos
Venda de imobilizado
Aquisição de imobilizado
Aquisição de intangível
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento

6
20
19.c)
20
11
12

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Aumento de capital
Dividendos pagos
Captação de empréstimos e financiamentos
Amortização de arrendamentos direito de uso
Amortização de empréstimos e financiamentos
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento

19.c)
17
29
17

Controladora
30/06/2019

Consolidado
30/06/2019

125.753

125.753

(125.753)
-

3.702
927
2.081
51.035
(735)
108
21
(103.658)
(50.784)

-

(29.947)
27.262
2.463
(3.322)
(106)
(2)
744
26
6.440
(444)
246
(197)
(1.865)

-

29.748
(1.949)
(204)
27.595

2.942
2.942

(3)
(2.000)
174
(2.138)
(918)
(4.885)

1
(2.942)
-

1
(2.942)
44.000
(3.556)
(24.385)

(2.941)

13.118

AUMENTO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

1

35.828

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

1

30.897
66.725

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. E CONTROLADAS
DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO
PARA O PERÍODO DE 23 DE MAIO (DATA DE CONSTITUIÇÃO) A 30 DE JUNHO DE 2019
(Em milhares de reais - R$)

Nota
explicativa

Controladora
30/06/2019

Consolidado
30/06/2019

-

132.883
104.151
(108)

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

-

(25.382)
(61.216)

VALOR ADICIONADO BRUTO

-

150.328

RECEITAS
Vendas de mercadorias, produtos e serviços
Outras receitas
Perdas esperadas de crédito

22
25
25

Depreciação e amortização

11 e 12

VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA COMPANHIA
VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA
Participação nos lucros de controladas/coligadas
Receitas financeiras

-

10
26

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

Impostos, taxas e contribuições:
Federais
Estaduais
Municipais

Remuneração de capitais de terceiros:
Juros e despesas bancárias
Aluguéis
"Royalties"

27

Remuneração de capitais próprios:
Dividendos e juros sobre o capital próprio
Lucros retidos

19.c)

VALOR ADICIONADO TOTAL DISTRIBUÍDO

-

125.753
-

(3.702)
146.626

(21)
51.748

125.753

198.353

-

15.008
2.844
1.421
19.273

-

63.867
22.122
203
86.192

-

7.977
5.009
(45.851)
(32.865)

2.942
122.811

2.942
122.811

125.753

125.753

125.753

198.353

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. E CONTROLADAS
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS
PARA O PERÍODO DE 23 DE MAIO (DATA DA CONSTITUIÇÃO) A 30 DE JUNHO DE 2019
(Em milhares de reais - R$, exceto quando indicado de outra forma)
1.

CONTEXTO OPERACIONAL
A Vivara Participações S.A. (“Vivara Participações” ou “Companhia”) é a “holding” que
controla o Grupo Vivara, fundado em 1962, que tem por objeto a fabricação e venda de
joias e outros artigos. As demonstrações financeiras consolidadas contemplam as
demonstrações financeiras da controladora Vivara Participações e das controladas
Tellerina Comércio de Presentes e Artigos para Decoração S.A. (“Tellerina”) e Conipa
Indústria e Comércio de Presentes, Metais e Artigos de Decoração Ltda. (“Conipa”). Os
controladores da Companhia estão divulgados na nota explicativa nº 20.
A Vivara Participações tem sua sede social na cidade de São Paulo – SP, e tem como
atividades preponderantes a participação em outras sociedades, na qualidade de cotista,
ou acionista, holding de instituições não financeiras e agente de propriedade intelectual. A
Vivara Participações foi constituída em 23 de maio de 2019 e conforme instrumento de
conferência de participação societária de 15 de junho de 2019, foi realizado o aporte das
participações societárias da participação nas empresas Tellerina e Conipa. Todos os
direitos e obrigações, de qualquer natureza, incluindo os efeitos e resultados patrimoniais
da referida conferência de participação societária, a partir de 1 de junho de 2019 são
atribuídos à Vivara Participações, conforme documento de anuência assinado pelos
acionistas.
A Tellerina tem sua sede social na cidade de Manaus - AM e centro administrativo na
cidade de São Paulo - SP. A Tellerina tem como atividades preponderantes, por meio da
rede de lojas sob a bandeira “VIVARA”, a importação, a exportação e o comércio varejista
e atacadista de joias, bijuterias, artigo sem metais preciosos e suas ligas, folheados,
pedras preciosas, relógios, instrumentos cronométricos, artigos de couro e assemelhados,
bem como a prestação de serviços de “design” e de conserto de joias em geral. Em 30 de
junho de 2019 a Tellerina, possuía 180 lojas e 54 quiosques em operação no Brasil.
A Conipa tem sede na cidade de Manaus, Estado do Amazonas. A Empresa tem como
atividade preponderante a fabricação de artefatos de joalheria, ourivesaria e relojoaria
com a comercialização desses produtos no varejo e atacado, incluindo também os serviços
prestados de reparação de joias e relógios.

2.

BASE DE ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS
2.1.

Base de elaboração
As demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram elaboradas com base
no custo histórico, exceto se indicado de outra forma. O custo histórico é
geralmente baseado no valor justo das contraprestações pagas em troca de ativos.
Valor justo é o preço que seria recebido pela venda de um ativo ou pago pela
transferência de um passivo em uma transação organizada entre participantes do
mercado na data de mensuração, independentemente de esse preço ser
diretamente observável ou estimado usando outra técnica de avaliação. Ao estimar
o valor justo de um ativo ou passivo, a Administração leva em consideração as
características do ativo ou passivo no caso de os participantes do mercado levarem
essas características em consideração na precificação do ativo ou passivo na data de
mensuração.
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2.2.

Declaração de conformidade
As demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram elaboradas de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, emitidas pelo Comitê de
Pronunciamentos Contábeis – CPC e aprovadas pela Comissão de Valores Mobiliários
– CVM e as normas internacionais de relatório financeiro (“Internacional Financial
Reporting Standards - IFRS”), emitidas pelo “Internacional Accounting Standards
Board - IASB”.

2.3.

Declaração de relevância
Na elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a
Administração divulgou somente informações relevantes e que auxiliem os usuários
dessas demonstrações na tomada de decisões, sem que os requerimentos mínimos
existentes deixem de ser atendidos. Além disso, a Administração afirma que todas
as informações relevantes estão sendo evidenciadas e correspondem àquelas
utilizadas na gestão do negócio.

2.4.

Moeda funcional e de apresentação
Os itens incluídos nas demonstrações financeiras, individuais e consolidadas, são
mensurados usando o real (R$), moeda do ambiente econômico no qual o Grupo
atua, eleita moeda funcional do Grupo e também de apresentação das
demonstrações financeiras consolidadas.

2.5.

Uso de estimativas e julgamentos
A preparação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, emitidas pelo Comitê de
Pronunciamentos Contábeis – CPC e as normas internacionais de relatório financeiro
(“Internacional Financial Reporting Standards - IFRS”), emitidas pelo “Internacional
Accounting Standards Board - IASB”, exige que a Administração faça julgamentos,
estimativas e premissas que afetam a aplicação das políticas contábeis e os valores
reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem
divergir dessas estimativas. As estimativas e premissas são revistas de uma
maneira contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas
no exercício em que as estimativas são revisadas e em quaisquer exercícios futuros
afetados.
As principais contas sujeitas a premissas e estimativas estão incluídas nas seguintes
notas explicativas:
 Notas explicativas nº 11 e nº 12 - vida útil e análise do valor recuperável
(“impairment”) do imobilizado e intangível.
 Nota explicativa nº 17 - valor justo dos títulos e valores mobiliários e
instrumentos financeiros derivativos.
 Nota explicativa nº 18 - provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas.
 Nota explicativa nº 21.b) – imposto de renda e contribuição social diferidos.

2.6.

Base de consolidação
As demonstrações financeiras consolidadas incluem as demonstrações financeiras da
Companhia e de suas controladas. O controle é obtido quando a Companhia:
 Tem poder sobre a investida.
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 Está exposta, ou tem direitos, a retornos variáveis decorrentes de seu
envolvimento com a investida.
 Tem a capacidade de usar esse poder para afetar seus retornos.
A Companhia reavalia se retém ou não o controle de uma investida se fatos e
circunstâncias indicarem a ocorrência de alterações em um ou mais de um dos três
elementos de controle relacionados anteriormente.
A consolidação de uma controlada começa quando a Companhia obtém o controle
sobre a controlada e termina quando a Companhia perde o controle sobre a
controlada.
Na elaboração das demonstrações financeiras consolidadas, foram utilizadas
demonstrações financeiras encerradas na mesma data-base e consistentes com as
práticas contábeis da Companhia.
Quando necessário, são feitos ajustes contábeis às demonstrações financeiras das
controladas para adequar suas práticas contábeis àquelas usadas pela Companhia.
Todos os saldos e transações de contas a receber e a pagar, bem como os
investimentos na proporção da participação da investidora nos patrimônios líquidos
e nos resultados das controladas e os resultados não realizados, líquidos de imposto
de renda e contribuição social, decorrentes de operações entre as empresas
incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas, são eliminados
integralmente.
Nas demonstrações financeiras individuais da Companhia os investimentos em
controladas são reconhecidos por meio do método de equivalência patrimonial.
As demonstrações financeiras consolidadas abrangem as demonstrações financeiras
da Companhia e de suas controladas diretas, conforme demonstrado a seguir:

Empresas controladas

% de participação

Tellerina
Conipa
3.

99,99%
99,99%

PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS
a) Princípios gerais e critério de reconhecimento de receita
Ativos, passivos, receitas e despesas são apurados de acordo com o regime de
competência. A receita de venda é reconhecida na demonstração do resultado quando
for satisfeita a obrigação de desempenho, ou seja, quando houver a transferência física
do produto prometido e o cliente obtiver o controle desse produto, preço for
identificável e cumpridas as obrigações de performance. A receita de vendas é
apresentada líquida de deduções, incluídos os impostos calculados sobre as vendas.
b) Transações em moeda estrangeira
Transações em moedas estrangeiras são inicialmente reconhecidas pelo valor de
mercado das moedas correspondentes na data que a transação se qualifica para
reconhecimento. Ativos e passivos monetários denominados em moedas estrangeiras
são convertidas para o Real de acordo com a cotação do mercado nas datas dos
balanços. Diferenças oriundas no pagamento, na conversão de itens monetários são
reconhecidas no resultado financeiro.
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c) Instrumentos financeiros
Classificação e mensuração de ativos e passivos financeiros
O CPC 48/IFRS 9 retém em grande parte os requerimentos existentes no
CPC 38/IAS 39 para a classificação e mensuração de passivos financeiros. No entanto,
ele elimina as antigas categorias do CPC 38/IAS 39 para ativos financeiros: mantidos
até o vencimento, empréstimos e recebíveis e disponíveis para venda.
A classificação dos ativos e passivos financeiros segundo o CPC 48/IFRS 9 é
geralmente baseada no modelo de negócios no qual um ativo financeiro é gerenciado e
em suas características de fluxos de caixa contratuais.
Conforme o CPC 48/IFRS 9, no reconhecimento inicial, um ativo financeiro é
classificado como mensurado: a custo amortizado; valor justo por meio dos outros
resultados abrangentes (“VJORA”); ou valor justo por meio de resultado (“VJR”).
As seguintes políticas contábeis aplicam-se à mensuração subsequente dos ativos
financeiros:
Ativos financeiros
mensurados a VJR

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

Ativos financeiros
mensurados a custo
amortizado

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

Ativos financeiros
mensurados a VJORA

Esses ativos são mensurados ao valor justo em outros
resultados abrangentes em função de sua característica de
negociação antes do vencimento.

Sob o CPC 48/IFRS 9, um ativo financeiro é mensurado ao custo amortizado se
atender ambas as condições a seguir e não for designado como mensurado a VJR:
 É mantido dentro de um modelo de negócio cujo objetivo seja manter ativos
financeiros para receber fluxos de caixa contratuais.
 Seus termos contratuais geram, em datas específicas, fluxos de caixa que são
relativos ao pagamento de principal e juros sobre o valor principal em aberto.
Um ativo financeiro é mensurado a VJORA se atender ambas as condições a seguir e
não for designado como mensurado a VJR:
 É mantido dentro de um modelo de negócio cujo objetivo é atingido tanto pelo
recebimento de fluxos de caixa contratuais quanto pela venda de ativos financeiros.
 Seus termos contratuais geram em datas específicas, fluxos de caixa que são
apenas pagamentos de principal e juros sobre o valor principal em aberto.
O Grupo Vivara avaliou que as operações de antecipações de recebíveis com
administradores de cartões devem ser classificados como valor justo por meio de
outros resultados abrangentes.
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No reconhecimento inicial de um investimento em um instrumento patrimonial que não
seja mantido para negociação, a Companhia pode optar irrevogavelmente por
apresentar alterações subsequentes no valor justo do investimento em outros
resultados abrangentes (“ORA”). Esta escolha é feita investimento por investimento.
Todos os ativos financeiros não classificados como mensurados ao custo amortizado ou
VJORA, conforme descrito acima, são classificados como VJR. Isso inclui todos os
ativos financeiros derivativos. No reconhecimento inicial, as Empresas podem designar
de forma irrevogável um ativo financeiro que de outra forma atenda os requerimentos
para ser mensurado ao custo amortizado ou como VJORA como VJR se isso eliminar ou
reduzir significativamente um descasamento contábil que de outra forma surgiria
(opção de valor justo disponível no CPC 48/IFRS 9).
Um ativo financeiro é inicialmente mensurado pelo valor justo, acrescido, para um item
não mensurado a VJR, dos custos de transação que são diretamente atribuíveis à sua
aquisição.
A tabela a seguir apresenta as categorias de mensuração originais no CPC 38/IAS 39 e
as novas categorias de mensuração do CPC 48/IFRS 9 para cada classe de ativos e ou
passivos financeiros.

Ativos

Consolidado
CPC 38/IAS 39
Nota
explicativa

Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber (exceto
administradoras de cartões)
Contas a receber
administradoras de cartões
Contas a Receber –
Partes Relacionadas
Instrumento derivativo - “swap”
Total ativos financeiros

5

Categoria

20
30

Custo amortizado
Empréstimos e
recebíveis
Empréstimos e
recebíveis
Empréstimos e
recebíveis
VJR

Fornecedores

13

Custo amortizado

Empréstimos
Arrendamentos
direito de uso a pagar
Total passivos financeiros

17

Custo amortizado

29

-

7
7

Valores
contábeis

66.725
5.468
220.112
11.059
7.412
310.776

Consolidado
CPC 48/IFRS 9
Valores
Categoria
contábeis
Custo
amortizado
Custo
amortizado
VJORA
Custo
amortizado
VJR

Custo
(38.924) amortizado
Custo
(287.748) amortizado
Custo
- amortizado
(326.672)

66.725
5.468
215.347
11.059
7.412
309.011

(38.924)
(287.748)
(226.446)
(551.118)

Instrumentos derivativos
A Administração utiliza instrumentos financeiros derivativos classificados como “swaps”
para proteção de contratos em moeda estrangeira e quando houver contratos com
taxas pré-fixadas. Tais instrumentos financeiros derivativos são reconhecidos
inicialmente pelo valor justo na data em que o contrato derivativo é celebrado e,
posteriormente, remensurados pelo valor justo na data de cada balanço. Estes
contratos devem possuir os mesmos prazos, datas para pagamento de juros e principal
e serem contratados com o mesmo conglomerado financeiro do objeto de “hedge”.
Estes instrumentos são classificados como instrumentos financeiros “mensurados ao
valor justo” e suas variações são reconhecidas no resultado financeiro.
d) Demonstração do valor adicionado
Essa demonstração tem por finalidade evidenciar a riqueza criada pelas Empresas e
sua distribuição durante determinado exercício, e é apresentada conforme requerido
pela legislação societária brasileira, como parte de suas demonstrações financeiras
individuais e consolidadas.
16
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Tal demonstração foi preparada com base em informações obtidas dos registros
contábeis que servem de base de preparação das demonstrações financeiras
individuais e consolidadas, registros complementares, e segundo as disposições
contidas no pronunciamento técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado
(“DVA”).
e) Caixa e equivalentes de caixa
Incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários à vista e investimentos temporários de
curto prazo com prazos para resgate de até 90 dias da data da aplicação.
Os investimentos temporários são representados substancialmente por Certificados de
Depósito Bancário - CDBs e são registrados pelos valores de custo, acrescidos dos
rendimentos auferidos até a data de apresentação das demonstrações financeiras, que
não excedem o seu valor de realização.
f) Contas a receber e provisão para perdas esperadas de crédito
As contas a receber de clientes correspondem aos recebíveis pelas vendas de
mercadorias e estão registradas aos valores nominais das faturas e deduzidas da
provisão para perdas esperadas de crédito.
Os saldos de contas a receber são registrados inicialmente pelo valor da transação,
que corresponde ao valor de venda, e são subsequentemente mensurados conforme a
carteira: (i) valor justo por meio de outros resultados abrangentes, no caso de
Administradoras de cartões de crédito; e (ii) custo amortizado, para todas as demais
carteiras.
A provisão para perda esperadas de crédito é mensurada na data da transação
considerando a vida toda dos recebíveis. A Companhia adota matriz de risco de crédito
com base na experiência histórica de perdas baseadas na idade média de vencimento
por faixa de títulos.
g) Estoques
Mensurados pelo custo de aquisição ou produção e outros custos incorridos em trazêlos às suas localizações e condições existentes. No caso de estoques manufaturados e
produtos em elaboração, o custo inclui uma parcela dos custos gerais de fabricação
com base na capacidade operacional normal.
Os estoques são valorizados ao custo médio ponderado e deduzidos das perdas
estimadas, quando aplicável.
h) Imobilizado
Reconhecimento e mensuração
Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção,
deduzido de depreciação acumulada e perdas de redução ao valor recuperável
(“impairment”) acumuladas, quando aplicável.
O custo inclui gastos que são diretamente atribuíveis à aquisição de um ativo. O custo
de ativos construídos pelas próprias Empresas inclui o custo de materiais e mão de
obra direta, e quaisquer outros custos para colocar o ativo no local e em condição
necessária para que estes sejam capazes de operar da forma pretendida pela
Administração.
Os ganhos e as perdas em alienações são apurados comparando-se o produto da
venda com o valor residual contábil e são reconhecidos na rubrica “Outras receitas
(despesas) operacionais, líquidas” na demonstração do resultado.
17
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Direito de uso locação de imóveis representado pelo valor presente do fluxo de
pagamento de aluguéis fixos ou mínimos nos contratos de arrendamento dos imóveis
das lojas, fábrica e escritórios da Companhia. São amortizados pelo prazo do contrato
de arrendamento incluindo uma renovação automática por igual período.
Custos subsequentes
São capitalizados apenas quando é provável que os benefícios econômicos
incorporados no componente fluirão para as Empresas e o seu custo possa ser medido
de forma confiável. Os custos de manutenção recorrente são reconhecidos no
resultado, quando incorridos.
Depreciação
Itens do ativo imobilizado são depreciados a partir da data em que estão disponíveis
para uso, ou, no caso de ativos construídos internamente, a partir do dia em que a
construção é finalizada e o ativo está disponível para uso.
A depreciação é calculada para amortizar o custo de itens do ativo imobilizado, menos
seus valores residuais estimados, utilizando o método linear com base na vida útil
estimada dos itens. A depreciação é geralmente reconhecida no resultado, a menos
que o montante esteja incluído no valor contábil de outro ativo. Ativos arrendados são
depreciados pelo menor período entre a vida útil estimada do bem e o prazo do
contrato, a não ser que seja razoavelmente certo que as Empresas obterão a
propriedade do bem no fim do prazo de arrendamento. Terrenos não são depreciados.
As vidas úteis estimadas dos itens significativos do ativo imobilizado para o exercício
corrente e o comparativo são as seguintes:
Vida útil
- anos

Máquinas e equipamentos
Instalações
Móveis e utensílios
Hardware
Benfeitorias em propriedade de terceiros
Direito de uso locação de imóveis
Veículos

10
10
10
5
5
4 a 10
5

A vida útil estimada dos bens do imobilizado são revisadas anualmente na data de
encerramento das demonstrações financeiras individuais e consolidadas. Quando
aplicável, os efeitos decorrentes de alterações na vida útil remanescente são
registrados prospectivamente.
i) Intangível
Representado pelo custo de aquisição de exploração de ponto comercial com
amortização determinada conforme o prazo do contrato de locação, que para as lojas e
quiosques são de cinco anos. A aquisição de ponto comercial não é feita para todos os
pontos de venda da rede, pois em determinadas localidades esse custo não é
necessário.
Registram também os softwares adquiridos de terceiros, inclusive os em
desenvolvimento.
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j) Investimento
Os investimentos apresentados nas demonstrações financeiras individuais são
ajustados pelo método de equivalência patrimonial.
k) Redução ao valor recuperável (“impairment”)
A Administração analisa anualmente se existem evidências de que o valor contábil de
um ativo não será recuperado (redução ao valor recuperável dos ativos). Caso tais
evidências estejam presentes, é estimado o valor recuperável do ativo, sendo este o
maior valor entre: (i) seu valor justo menos os custos que seriam incorridos para
vendê-lo; e (ii) seu valor em uso. O valor de uso é equivalente aos fluxos de caixa
descontados (antes dos impostos) derivados do uso contínuo do ativo. Quando o valor
residual contábil do ativo exceder seu valor recuperável, é reconhecida a redução
(provisão) do saldo contábil desse ativo (“impairment”).
l) Provisões
Reconhecidas quando:
 A Companhia tem uma obrigação presente (legal ou presumida) como resultado de
eventos passados, sendo provável que uma saída de recursos seja necessária para
liquidar a obrigação e o valor possa ser estimado com segurança.
 São quantificadas ao valor presente do desembolso esperado para liquidar a
obrigação, utilizando a taxa adequada de desconto de acordo com os riscos
relacionados ao passivo. São atualizadas até a data de apresentação das
demonstrações financeiras individuais e consolidadas pelo montante estimado das
perdas prováveis, observada sua natureza e apoiada na opinião dos assessores
jurídicos.
m) Receitas e despesas financeiras
As receitas financeiras abrangem receitas de juros que são reconhecidas no resultado
pelo método de juros efetivos. As despesas financeiras abrangem as despesas
bancárias que são reconhecidas no resultado pelo método de juros efetivos.
n) Imposto de renda e contribuição social
Impostos correntes e diferidos
O imposto de renda e a contribuição social correntes e diferidos são calculados com
base nas alíquotas de 15%, acrescida do adicional de 10% sobre o lucro tributável
excedente a R$240, para imposto de renda e de 9% sobre o lucro tributável para
contribuição social e consideram a compensação de prejuízos fiscais e base negativa de
contribuição social, limitada a 30% do lucro real.
A despesa com imposto de renda e contribuição social compreende os impostos
correntes e diferidos, os quais são reconhecidos no resultado.
O imposto corrente é o imposto a pagar ou a receber esperado sobre o lucro ou
prejuízo tributável do exercício, a taxas de impostos decretadas ou substantivamente
decretadas na data de apresentação das demonstrações financeiras individuais e
consolidadas e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercícios
anteriores.

19

256

Vivara Participações S.A. e Controladas

O imposto diferido é reconhecido com relação às diferenças temporárias e prejuízos
fiscais e base negativa entre os valores contábeis de ativos e passivos para fins
contábeis e os correspondentes valores usados para fins de tributação. O imposto
diferido é mensurado pelas alíquotas que se espera que sejam aplicadas às diferenças
temporárias e prejuízos fiscais e base negativa quando elas forem realizadas, com
base nas leis que foram decretadas, ou substantivamente decretadas, até a data de
apresentação das demonstrações financeiras.
Os ativos e passivos fiscais diferidos são compensados caso haja um direito legal de
compensar passivos e ativos fiscais correntes, e eles estejam relacionados a imposto
de renda lançado pela mesma autoridade tributária sobre a mesma entidade sujeita à
tributação.
Um ativo de imposto de renda e contribuição social diferidos é reconhecido por perdas
fiscais, créditos fiscais e diferenças temporárias dedutíveis não utilizadas quando é
provável que lucros futuros sujeitos à tributação estarão disponíveis e contra os quais
serão utilizados.
Ativos de imposto de renda e contribuição social diferidos são revisados na data de
apresentação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas e serão
reduzidos na medida em que sua realização não seja mais provável.
Incentivos fiscais - lucro da exploração
Devido ao fato de sua fábrica de joias estar situada na área da Superintendência do
Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM e mediante o Ato Declaratório Executivo da
Delegacia da Receita Federal em Manaus nº 146, de 25 de novembro de 2011, a
Conipa possui incentivo de redução do valor do IRPJ a pagar equivalente a 75% do
valor apurado sobre o lucro da exploração, aplicado sobre as vendas dos produtos de
fabricação própria produzidos na Zona Franca de Manaus, reconhecidas no resultado e,
posteriormente, destinadas à reserva de capital no patrimônio líquido.
Em virtude do benefício concedido, a Conipa está obrigada a: (i) cumprir a legislação
trabalhista e social e das normas de proteção e controle do meio ambiente;
(ii) aplicação do valor da redução do IRPJ em atividade diretamente ligada à produção
na área de atuação da SUDAM; (iii) constituição de reserva de capital com o valor
resultante da redução, a qual somente poderá ser utilizada para absorção de prejuízo
ou aumento de capital social; (iv) proibição de distribuição aos sócios ou acionistas do
valor do imposto que deixar de ser pago em virtude da redução, sob pena de perda do
incentivo e da obrigação de recolher, com relação à importância distribuída, o imposto
que a Conipa tiver deixado de pagar, sem prejuízo da incidência do imposto sobre o
lucro distribuído como rendimento e das penalidades cabíveis; e (v) apresentação
anual da declaração de rendimentos, indicando o valor da redução correspondente ao
exercício, observadas as normas em vigor sobre a matéria.
o) Lucro por ação
O lucro básico por ação é calculado mediante a divisão do lucro atribuível aos
acionistas das Empresas, pela quantidade média ponderada de ações ordinárias
emitidas durante o exercício.
O lucro diluído por ação é calculado mediante o ajuste da quantidade média ponderada
de ações ordinárias em circulação, para presumir a conversão de todas as ações
ordinárias potenciais diluídas pelas opções de compra de ações exercíveis.
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p) Segmentos operacionais
Os segmentos operacionais são apresentados de modo consistente com o relatório
interno fornecido para o principal tomador de decisões do Grupo, que é o CEO do
Grupo, responsável pela alocação de recursos e pela avaliação de desempenho dos
segmentos operacionais.
4.

NOVOS PRONUNCIAMENTOS, ALTERAÇÕES E INTERPRETAÇÕES EMITIDOS PELO CPC E
IASB E NORMAS PUBLICADAS VIGENTES A PARTIR DE 2019
CPC 06 (R2)/IFRS 16 – Operações de Arrendamento Mercantil
CPC 06 (R2)/IFRS 16 - Operações de Arrendamento Mercantil, que substitui o
CPC 06 (R1)/IAS 17 - Operações de Arrendamento Mercantil, elimina a distinção entre
arrendamentos operacionais e arrendamentos financeiros a partir de 1º de janeiro de
2019. Além disso, a norma exige o reconhecimento de um ativo (o direito de usar o item
arrendado) e um passivo financeiro relativo aos de aluguéis futuros descontados a valor
presente para praticamente todos os contratos de arrendamento.
Despesas com arrendamento operacional são substituídas por despesas de depreciação
relacionadas ao direito de uso e despesas de juros relacionadas ao passivo de
arrendamento. Anteriormente, as Empresas reconheciam principalmente despesas de
arrendamento operacional pelo método linear pelo prazo do arrendamento e reconhecia os
ativos e os passivos somente na medida em que houvesse uma diferença de tempo entre
os pagamentos reais do arrendamento e o período de competência da despesa de aluguel.
Assim, indicadores de desempenho como o EBITDA (“Earnings Before Interest, Taxes,
Depreciation and Amortization”) e, em menor medida, o resultado operacional serão
positivamente impactados; inversamente, o resultado financeiro será afetado
negativamente.
Por fim, o lucro líquido também será afetado, pois a despesa total de arrendamento
(despesa de depreciação somada despesa financeira) é geralmente maior no início do
contrato e diminui ao longo do tempo, ao contrário de um encargo linear sob o padrão
atual. Adicionalmente, o caixa líquido das atividades operacionais será maior, uma vez
que os pagamentos em dinheiro pela parte principal do passivo de arrendamento e os
juros relacionados serão classificados como fluxos de caixa das atividades de
financiamento.
A adoção da norma CPC 06 (R2)/IFRS 16 afetou principalmente o reconhecimento de
arrendamentos operacionais para as lojas das Empresas.
A Administração decidiu adotar a abordagem retrospectiva modificada como método de
transição em 1º de janeiro de 2019, e prospectivamente desde o início do primeiro
período praticável.
A Administração optou em aplicar as duas isenções de reconhecimento propostas pela
norma nos seguintes contratos: (i) locações de bens de curto prazo (inferior ou igual a
doze meses); e (ii) arrendamentos de propriedade relacionados a ativos de baixo valor ou
com valores variáveis.
Aluguéis não incluídos na avaliação inicial do passivo (por exemplo, aluguéis variáveis)
são classificados como despesas operacionais, assim como os encargos relacionados a
arrendamentos de curto prazo, de baixo valor ou com valores variáveis.
O prazo do arrendamento é o período legalmente aplicável do contrato e levou em conta
as opções de rescisão e renovação por vias judiciais, cujo uso pelas Empresas é
razoavelmente certo.
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Os fluxos de pagamentos de aluguéis são ajustados a valor presente, considerando o
prazo remanescente de cada contrato, e aplicando taxa de desconto que corresponde às
cotações de mercado nas datas iniciais de cada um dos contratos de arrendamento e
equivalente às captações com montantes que representam o total de investimentos para
abertura de novas lojas. A taxa de desconto foi construída pela taxa real de desconto
correspondente as cotações de mercado (referência em% do Certificado de Depósito
Interbancário - CDI), adicionando o spread e reduzindo as garantias de conforme taxas de
mercado dos principais bancos com os quais a companhia opera. Foi considerada curva de
taxa do CDI futura em função dos diferentes prazos de amortização dos contratos de
arrendamento.
As Empresas detinham 235 contratos de compromissos de arrendamento mercantil
operacional em 31 de dezembro de 2018 e destes, 165 contratos foram classificados como
direito de uso de locação na adoção inicial.
Mensuração do passivo de arrendamento e do ativo de direito de uso
Dos contratos que foram escopo da norma, a Administração do Grupo considerou como
componente de arrendamentos somente o valor do aluguel mínimo fixo para fins de
avaliação do passivo. Em 1º de janeiro de 2019, a mensuração do passivo de
arrendamento corresponde ao total dos pagamentos futuros de aluguéis fixos, líquido de
impostos, nos quais consideramos as renovatórias de acordo com a política interna do
Grupo, cujo prazo ocorre normalmente um ano antes do vencimento do contrato quando
identificamos a “razoável certeza” da renovação.
A mensuração do ativo de direito de uso corresponde ao valor inicial do passivo de
arrendamento mais os custos diretos iniciais incorridos. A Administração do Grupo optou
por utilizar o expediente prático para transição e não considerar os custos iniciais na
mensuração inicial do ativo de direito de uso, com isso mantendo o mesmo valor do
passivo inicial de arrendamento.
Em 1º de janeiro de 2019, as controladas da Companhia reconheceram um ativo de
direito de uso e um passivo de arrendamento ao valor presente de R$226.195.
ICPC 22/IFRIC 23 - Incerteza sobre o Tratamento de Impostos sobre o Lucro
Em dezembro de 2018, o CPC/IASB emitiu a ICPC 22/IFRIC 23 – Incerteza sobre o
Tratamento de Impostos sobre o Lucro, com o objetivo de clarificar a contabilização
quando há incertezas dos impostos sobre o lucro regulamentados pelo CPC 32/IAS 12 –
Tributos sobre o Lucro. Esse pronunciamento contábil tem vigência para exercícios sociais
que se iniciarem a partir de 1º de janeiro de 2019.
A Companhia mantém discussão judicial referente a processos que envolvem o
reconhecimento de créditos de imposto de renda e contribuição social gerados na
apuração do lucro real de exercícios anteriores no montante de R$9.913 que já foram
compensados no pagamento de outros impostos e contribuições. A Administração entende
que a autoridade fiscal aceitará o tratamento fiscal adotado, por isso o valor envolvido é
informado na nota explicativa nº 18 no montante de processos com classificação de risco
de perda como “possível”. Não há outros valores em discussões que possam impactar de
forma material a adoção desse pronunciamento.
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5.

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Consolidado
30/06/2019
Caixa
Bancos conta movimento
Aplicações financeiras (*)
Total

3.304
12.700
50.721
66.725

(*) Em 30 de junho de 2019 as aplicações financeiras são representadas por:
(i) aplicações automáticas no valor de R$2.721 remuneradas à taxa de 10% da
variação do CDI; e (ii) operações compromissadas, no montante de R$48.000,
remuneradas à taxa de 80% do CDI.
6.

TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
São representadas por Recibos de Depósito Bancário - RDBs, remunerados por 95% da
variação do CDI.
A operação é mantida como garantia ao empréstimo de capital de giro mantido com o
Banco do Nordeste do Brasil - BNB, com vencimento para 18 de novembro de 2019,
conforme mencionado na nota explicativa nº 17.

7.

CONTAS A RECEBER

Consolidado
30/06/2019
Operadoras de cartões (*)
Cheques a compensar
Boletos
Subtotal
Provisão para perdas esperadas de crédito
Total

215.347
2.336
4.045
221.728
(913)
220.815

(*) Como parte da estratégia de gerenciamento de caixa, a Tellerina antecipa parte dos
recebíveis de cartão de crédito sem direito de regresso às administradoras de cartões
de crédito, os quais estão apresentados líquidos das taxas de administração por elas
cobradas.
Os saldos a receber por idade de vencimento estão distribuídos conforme segue:
Consolidado
30/06/2019
Vencidos:
De 1 a 30 dias
De 31 a 60 dias
De 61 a 90 dias
De 91 a 120 dias
De 121 a 150 dias
De 151 a 180 dias
Acima de 180 dias

577
81
3.786
8
11
12
913
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Consolidado
30/06/2019
A vencer:
De 1 a 30 dias
De 31 a 60 dias
De 61 a 90 dias
De 91 a 120 dias
De 121 a 150 dias
De 151 a 180 dias
Acima de 180 dias
Total

72.697
23.266
11.010
23.891
25.091
19.772
40.613
221.728

A Administração mensura a provisão para perdas de contas a receber de clientes em um
valor equivalente à perdas de crédito esperadas durante a vida útil. As perdas de crédito
esperadas sobre as contas a receber de clientes são estimadas usando uma matriz de
provisão com base na experiência de inadimplência passada do devedor e em uma análise
da posição financeira atual do devedor, ajustadas com base em fatores específicos aos
devedores, condições econômicas gerais do setor no qual os devedores operam e uma
avaliação do curso atual e projetado das condições na data de relatório.
A movimentação da provisão para perdas esperadas de crédito está demonstrada a
seguir:

Consolidado
30/06/2019
Saldo no início do período
Complementos
Reversões
Saldo no fim do período

8.

(805)
(108)
(913)

ESTOQUES

Consolidado
30/06/2019
Produtos acabados (*)
Matérias-primas
Material de consumo e embalagens
Estoque em trânsito e adiantamentos a fornecedores
Provisão para perdas
Total

233.246
57.651
8.654
70.490
(3.161)
366.880

As Empresas constituem provisão para os estoques de giro lento e perdas estimadas no
processo de derretimento de joias em ouro e prata de coleções descontinuadas ou
adquiridas de clientes.
São considerados como de giro lento os produtos não vendidos em até um ano. Para o
período em análise não houve variação relevante nos saldos provisionados.
As perdas no processo de derretimento de joias não são relevantes percentualmente
devido a tecnologia utilizada na recuperação das matérias-primas envolvidas (ouro, prata
e pedras).
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9.

IMPOSTOS A RECUPERAR

Consolidado
30/06/2019
Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ (a)
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL (a)
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS (b)
Programa de Integração Social - PIS e Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social - COFINS (c)
Outros
Total

30.763
21.812
46.428
155.554
296
254.853

Ativo circulante
Ativo não circulante
Total

62.398
192.455
254.853

(a) IRPJ e CSLL
O crédito de IRPJ e CSLL foi apurado através da exclusão da sua base de cálculo do
incentivo de ICMS da Zona Franca de Manaus, referente ao período de 2013 a 2016,
com expectativa de realização total no exercício de 2019 através da compensação
com outros tributos federais.
(b) ICMS
Os valores a recuperar de longo prazo são créditos de ICMS gerados pelo acúmulo de
saldo credor nas operações de lojas Vivara localizadas em grande parte nos Estados
de Pernambuco, Rio Grande do Norte e Alagoas.
Em Pernambuco, que concentra a maior parte desse saldo credor, o Grupo solicitou
Regime Especial visando a não aplicação das Margens de Valor Agregado previstas no
Anexo 12 do Decreto nº 44.650/2017; e caso não sejam acolhidas as preliminares,
requer-se concessão de Regime Especial para recolhimento do ICMS devido por
antecipação da seguinte forma: no primeiro ano: margem de valor agregado fixada
em 5%; no segundo ano: margem de valor agregado fixada em 10%; e no terceiro
ano: margem de valor agregado fixada em 20%.
A expectativa da realização dos créditos de ICMS é demonstrada a seguir:

Consolidado
30/06/2019

Ano

2019 – 2º semestre
2020
2021
2022
2023
2024 em diante
Total

4.767
6.246
3.505
3.330
3.329
25.252
46.428
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(c) PIS e COFINS
Reconhecimento dos créditos atualizados monetariamente de PIS e COFINS referente
habilitação do crédito protocolada na Receita Federal em maio de 2019 conforme
decisão favorável transitada em julgado de 13 de dezembro de 2018, conforme
certidão de trânsito em julgado emitida em 15 de janeiro de 2019, referente a
exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições federais. O montante de
créditos registrado no período totaliza R$152.393, dos quais R$103.658
correspondente ao valor do principal e R$48.735 à atualização monetária, conforme
descrito nas notas explicativas nº 25 e nº 26, respectivamente.
Os saldos de PIS e COFINS a recuperar contemplam créditos originados em outras
operações no montante de R$3.161.
A expectativa da realização dos créditos de PIS e COFINS é demonstrada a seguir:

Consolidado
30/06/2019

Ano

2019 – 2º semestre
2020
2021
2022
Total

18.532
57.886
60.781
18.355
155.554

10. INVESTIMENTO

Tellerina Comércio de Presentes e
Artigos para Decoração S.A.
Conipa Indústria e Comércio de
Presentes, Metais e Artigos de
Decoração Ltda.
Total controladas diretas
PP-NMM Administração de Bens Ltda.
Total coligadas indiretas

Patrimônio
líquido

Participação
no capital
social

Investimento

Resultado de
equivalência
patrimonial

159.343

99,99%

159.343

152.996

405.527
564.870

99,99%

405.527
564.870

(27.243)
125.753

12.924
12.924

15%

1.939
1.939

(21)
(21)

15%

a) Investimentos em controladas
A Vivara Participações foi constituída em 23 de maio de 2019 e conforme instrumento
de conferência de participação societária de 15 de junho de 2019, foi realizado o
aporte das participações societárias da participação nas empresas Tellerina e Conipa.
Todos os direitos e obrigações, de qualquer natureza, incluindo os efeitos e resultados
patrimoniais da referida conferência de participação societária, a partir de 1 de junho
de 2019 são atribuídos à Vivara Participações, conforme documento de anuência
assinado pelos acionistas.
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30 de junho de 2019
A movimentação do investimento está demonstrada a seguir:

Controladora
Saldo no início do período
Aporte de capital – cessão de cotas
Lucro não realizado em operações de controladas, líquido dos impostos
Resultado de equivalência patrimonial
Dividendos distribuídos
Outros resultados abrangentes de controlada
Saldo no fim do período

651.908
(205.084)
125.753
(2.942)
(4.765)
564.870

b) Investimentos em coligadas
O Grupo possui participação societária na coligada PP-NMM Administração de Bens
Ltda. (“PP-NMM”), que tem como objeto social a aquisição e administração de bens
próprios e de terceiros, para uso próprio e de terceiros, incluindo sem limitação,
aeronaves.
A PP-NMM tem como atividade atual exclusiva a administração de uma aeronave que é
utilizada de forma compartilhada entre todos os sócios da PP-NMM, inclusive pelo
Grupo..
A PP-NMM celebrou com o Grupo “Instrumento Particular de Cessão de Direitos”
relativos à aeronave datado de 25 de setembro de 2014, com cláusula suspensiva,
objetivando a aquisição dos direitos relativos a aeronave, porém a concretização da
operação só irá ocorrer com a anuência da instituição financeira que concedeu o
FINAME após a quitação total do saldo devedor informado na nota explicativa nº 17.
A PP-NMM registrou um prejuízo de R$138 no período findo em 30 de junho de 2019.
11. IMOBILIZADO

Benfeitorias em imóveis de terceiros
Móveis e utensílios
Máquinas, equipamentos e instalações
Veículos
Equipamentos de Informática
Imóveis
Direitos de uso locação de imóveis
Adiantamento a fornecedores e construção em
andamento (*)
Total
(*)

Consolidado
30/06/2019
Depreciação
acumulada

Taxa média
anual de
depreciação %

Custo

20
10
10
20
20
10 a 25

58.434
33.056
17.564
1.431
16.594
350
233.817

(41.721)
16.713
(17.781)
15.275
7.450
(10.114)
(1.322)
109
(13.193)
3.401
350
(13.580) 220.237

-

665
361.911

665
(97.711) 264.200

Valor
residual

Refere-se ao custo das obras em novos pontos de venda, e as reformas significativas nos já
existentes, que posteriormente são transferidos para a linha de benfeitorias em imóveis de terceiros
com a inauguração ou reabertura desses pontos de venda.

A Administração da Companhia não identificou indicativo da necessidade de registro de
redução ao valor recuperável do ativo imobilizado.
A movimentação do imobilizado está demonstrada a seguir:
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Custo:
Benfeitorias em imóveis de terceiros
Móveis e utensílios
Máquinas, equipamentos e instalações
Veículos
Equipamentos de informática
Imóvel
Direitos de uso locação de imóveis
Adiantamento a fornecedores e
construção em andamento

Depreciação:
Benfeitorias em imóveis de terceiros
Móveis e utensílios
Máquinas, equipamentos e instalações
Veículos
Direitos de uso locação de imóveis
Equipamentos de informática

Total

Consolidado
Baixas
Transferências

31/05/2019

Adições

56.931
32.893
17.353
1.431
16.447
350
232.816

1.362
161
199
126
1.001

(7)
(2)
-

141
9
14
21
-

58.434
33.056
17.564
1.431
16.594
350
233.817

560
358.781

290
3.139

(9)

(185)
-

665
361.911

(41.228)
(17.555)
(10.010)
(1.318)
(11.268)
(13.091)
(94.470)

(493)
(233)
(106)
(4)
(2.312)
(102)
(3.250)

7
2
9

-

(41.721)
(17.781)
(10.114)
(1.322)
(13.580)
(13.193)
(97.711)

(111)

-

-

264.200

264.311

30/06/2019

As adições no montante R$1.001 no período referente Direito de uso locação de imóveis
se refere a remensuração dos contratos em função do período de reajuste contratual e
não representam efeito no caixa no momento de sua adição ao imobilizado.
12. INTANGÍVEL
31/05/2019
Custo:
Pontos comerciais
Intangível em andamento
Sistema de informática

Amortização:
Pontos comerciais
Sistema de informática

30/06/2019

30.906
15.046
45.952

918
918

-

30.906
918
15.046
46.870

(28.131)
(9.829)
(37.960)

(233)
(219)
(452)

-

(28.364)
(10.048)
(38.412)

466

-

7.992

Total

Consolidado
Adições Baixas

8.458

13. FORNECEDORES
O saldo é constituído em quase sua totalidade por compra de matéria-prima e
mercadorias para revenda, com prazo médio de pagamento de 90 dias.
Consolidado
30/06/2019
Fornecedores nacionais
Fornecedores estrangeiros
Total

16.742
22.182
38.924
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14. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS
Consolidado
30/06/2019
Provisão de férias
Salários
Bônus
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF
Outras
Total

12.646
12.714
3.201
2.460
9.077
3.539
431
44.068

15. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
Consolidado
30/06/2019
15.156
19.157
10.337
16.260
1.579
62.489

ICMS
IPI (*)
PIS e COFINS
IRPJ e CSLL
Outras
Total

(*) A controlada Tellerina deixou de recolher o IPI apurado mensalmente desde a
competência de julho de 2014 devido a liminar obtida com essa finalidade no tocante à
incidência no desembaraço aduaneiro de bem industrializado e na saída do
estabelecimento importador para comercialização no mercado interno, ante a equiparação
do importador ao industrial, quando o primeiro não o beneficia no campo industrial.

16. PARCELAMENTO DE TRIBUTOS
Consolidado
30/06/2019
ICMS (a)
REFIS federal - Lei nº 11.941/09 (b)
REFIS federal - Lei nº 12.996/14 (c)
REFIS federal - PERT (d)
Total

1.003
93
743
1.144
2.983

Passivo circulante
Passivo não circulante
Total

827
2.156
2.983

(a) Representado por débitos dos exercícios de 2014 a 2017, com o Distrito Federal e os
Estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e São Paulo, cujo período de parcelamento é
de 60 meses para Distrito Federal e São Paulo, 48 meses para Mato Grosso e 36 meses
para Mato Grosso do Sul. O parcelamento com o Distrito Federal foi liquidado em março
de 2019 e o novo parcelamento é com o Estado de São Paulo.
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(b) Em novembro de 2009, as Empresas aderiram ao Programa de Recuperação Fiscal REFIS, instituído pela Lei nº 11.941/09 e pela Medida Provisória nº 470/09, para
parcelamento de débitos previdenciários e outros débitos fiscais, relativos ao exercício de
2009, optando pelo pagamento em 180 meses. Em agosto de 2017 as Empresas optaram
pela desistência parcial desse parcelamento, apenas dos vinculado a RFB, para inclusão do
débito remanescente no Programa Especial de Regularização Tributário – PERT.
(c) Em novembro de 2014, as Empresas aderiram ao Programa de Recuperação Fiscal REFIS, instituído pela Lei nº 12.996/14, para parcelamento de débitos de imposto de
renda e contribuição social relativos ao exercício de 2009, optando pelo pagamento em
120 meses.
(d) Em agosto de 2017 as Empresas aderem ao Programa Especial de Regularização tributário
- PERT, instituído Lei nº 13.496/17, para débitos remanescentes de outros parcelamentos
federais. Em agosto de 2018 ocorreu a consolidação dos parcelamentos perante a Receita
Federal do Brasil.

A movimentação dos parcelamentos de tributos está demonstrada a seguir:

Consolidado
30/06/2019
Saldo no início do período
Adições
Atualizações monetárias
Pagamentos
Saldo no fim do período

2.737
298
57
(109)
2.983

Os montantes classificados no passivo não circulante possuem a seguinte composição por
ano de vencimento:

Consolidado
30/06/2019

Ano

2020
2021
2022 em diante
Total

262
375
1.519
2.156

17. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
a) Composição dos saldos
Taxa
Em moeda local
Capital de giro
Capital de giro
Capital de giro
Capital de giro
Fundo de Financiamento para Aquisição de
Máquinas e Equipamentos – FINAME
Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social - BNDES

CDI +3,75% a.a.
Prefixado 0,68% a.m.
CDI +2% a.a.
CDI +1,9% a.a.
Prefixado 0,21% a.m.
URTJLP/UMIPCA-M184/Prefixado
- 0,49% a.m. a 0,81% a.m.

Consolidado
30/06/2019

68.237
267
44.043
40.275
6.509
4.304
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Taxa
Em moeda estrangeira
Capital de giro
Capital de giro
Capital de giro

LIBOR +0,75% a.m.
Prefixado 4,675% a.a.
Prefixado 0,54% a.a.

Consolidado
30/06/2019

24.160
54.423
45.530
287.748

Total empréstimos e financiamentos
Instrumentos derivativos ativo - contratos de “swap”
Total de empréstimos e financiamentos, líquido
Ativo circulante
Ativo não circulante
Passivo circulante
Passivo não circulante

US$ 5,5% a.a.

(7.412)
280.336
(3.386)
(4.026)
150.408
137.340
280.336

Total

b) Movimentação dos empréstimos e financiamentos
Consolidado
30/06/2019
Saldo no início do período

259.998

Captações
Amortizações de principal
Pagamento de juros
Fluxo de caixa de financiamento

44.000
(24.385)
(204)
19.411

Juros incorridos
Encargos financeiros de “swap” incorridos
Variação cambial
Variações que não envolvem caixa

1.263
2.249
(2.585)
927
280.336

Saldo no fim do período

Em 30 de junho de 2019, os montantes classificados no passivo não circulante têm a
seguinte composição por ano de vencimento:

Consolidado
30/06/2019

Ano

De 1 a 2 anos
De 2 a 3 anos
Acima de 3 anos
Total

59.517
57.375
16.422
133.314

Parte dos contratos de empréstimos e financiamentos com o instituições financeiras estão
sujeitos a uma cláusula restritiva (“covenant”), que prevê como obrigação da Companhia
o envio das demonstrações financeiras anuais, devidamente auditadas por empresas de
auditoria independente, aceita pela entidade bancária que cedeu o empréstimo, e o
enquadramento nas condições a seguir:
O índice de endividamento líquido sobre o EBITDA deve ser menor que 2,5x em 2017,
2,25x em 2018 e 2x em 2019 e 2020. O cálculo deve ser considerado pela combinação
das demonstrações financeiras do conglomerado econômico formado pelas empresas
Tellerina, Conipa e Etna Comércio de Móveis e Artigos para Decoração S.A. (“Etna”).
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O Grupo Vivara, com a Etna, tinha entre si ajustados a prática de avais cruzados nos
contratos de empréstimos e financiamentos. Acordaram as empresas em desfazer estas
garantias no decorrer do ano de 2019. As negociações com as instituições financeiras
encontram-se em fase avançada, em muitos casos em formalização. Além dos avais, os
“covenants” financeiros também foram negociados para que contemplem somente as
empresas Tellerina e Conipa.
A despesa financeira líquida deve ser menor que 1,25x o EBITDA do período, considerando
as demonstrações financeiras do conglomerado Tellerina, Conipa e Etna.
Em 30 de junho de 2019, o Grupo estava adimplente com as referidas cláusulas.
18. PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS, TRABALHISTAS E TRIBUTÁRIOS
E DEPÓSITOS JUDICIAIS
Em 30 de junho de 2019 o Grupo possuía processos de natureza cível, trabalhista e
tributária, cujo risco de perda foi considerado provável por seus assessores jurídicos,
sendo:
Cíveis (a)

Consolidado
Trabalhistas (b) Tributários (c)

Total

Provisão
Saldo em 31 de maio de 2019
Adições
Pagamentos
Reversões
Saldo em 30 de junho de 2019

2.231
115
(32)
(256)
2.058

1.078
1.168
(165)
(72)
2.010

12.319
1.090
-

15.628
2.373
(197)

11.787

15.855

Depósitos judiciais
Saldo em 31 de maio de 2019
Adições
Atualização monetária
Resgates
Saldo em 30 de junho de 2019

-

1.241
292
(189)
1.344

12.314
3
41
12.358

13.555
295
41
(189)
13.702

(a) Processos cíveis
Correspondem a ações renovatórias de aluguel de lojas, em que o Grupo é obrigado a
pagar valores provisórios de aluguéis até o seu trânsito em julgado, com a constituição de
provisão entre o valor pago a título de aluguel provisório e aquele determinado em ação
judicial; e ações envolvendo direitos das relações de consumo, onde a provisão é
calculada com base no histórico de perdas sobre a toda a massa de processos e o valor
histórico de perdas por tipo de reclamação.
(b) Reclamações trabalhistas
Correspondem a ações trabalhistas movidas por ex-funcionários, relacionadas, em grande
parte, a pedidos de pagamentos de horas extras e seus reflexos, equiparação salarial,
férias e abono pecuniário, descanso semanal remunerado, verbas rescisórias, 13º salário,
danos morais, gratificações, vínculo empregatício e nulidade do banco de horas.
(c) Processos tributários
Correspondem, em grande parte, a discussões judiciais sobre a constitucionalidade de
créditos de PIS e COFINS tomados pelas Empresas e a autos de infração relativos a ICMS
no Estado de São Paulo e Santa Catarina.
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A partir de 15 de março de 2017, as Empresas deixaram de incluir o ICMS na base de
cálculo das contribuições para o PIS) e para a COFINS, considerando a decisão do
Supremo Tribunal Federal – STF nessa data. Adicionalmente, as Empresas possuem
processo judicial ativo sobre o tema do qual detém decisão favorável conforme trânsito
em julgado de 13 de dezembro de 2018.
As reversões registradas correspondem quase em sua totalidade a prescrição de prazo
para questionamento do Fisco em assuntos passíveis de discussão judicial referente a
créditos de PIS e COFINS tomados e a composição de base de cálculo para tributação de
imposto de renda e contribuição social.

Processos com risco de perda possível
Em 30 de junho de 2019, a Administração não considerou necessária a constituição de
provisão para eventual perda sobre os processos judiciais em andamento, para os quais,
na avaliação dos seus assessores jurídicos, a probabilidade de perda é possível, sendo:
Consolidado
30/06/2019
Cíveis
Reclamações trabalhistas
Riscos tributários (*)
Total

2.588
20.162
367.762
390.512

(*) Representados, em grande parte, por processos judiciais e autos de infração
relacionados ao ICMS nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Pernambuco.
19. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
a) Capital social
Em 23 de maio de 2019 foi constituída a Vivara Participações, registrada na Junta
Comercial de São Paulo, com posterior alteração contratual em 15 de junho de 2019
que transformou o tipo societário da Companhia, de sociedade limitada em sociedade
por ações, aprovando a conversão das cotas sociais representativas do capital social
em ações ordinárias nominativas sem valor nominal.
Neste ato também consolidou o capital social no valor de R$651.909, totalmente
subscrito e integralizado.
Em 30 de junho de 2019 o capital social é distribuído da seguinte forma:
30/06/2019
Ações
ordinárias
Total

Vivara Participações
Telop Participações Ltda.
Coata Participações Ltda.
Nacado Participações Ltda.
Vinati Participações Ltda.
Total

312.916.473
182.534.610
117.343.678
39.114.560
651.909.321

33

270

312.916.473
182.534.610
117.343.678
39.114.560
651.909.321

Vivara Participações S.A. e Controladas

b) Reserva de incentivo fiscal
Constituída de acordo com os incentivos fiscais:
 Do lucro da exploração com a redução de 75% do valor do IRPJ; o benefício foi
concedido em 2010 para a Tellerina e foi usufruído até agosto de 2016, data da
cisão que constituiu a Conipa, que obteve a concessão do benefício com vigência até
dezembro de 2024.
 De subvenção para investimento e custeio, referente a incentivo fiscal de ICMS na
Zona Franca de Manaus, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia e Pará.
A movimentação dessas reservas está demonstrada a seguir:
31/05/2019
Incentivo Lucro da Exploração
Incentivos ICMS
Total

-

Consolidado
Adições Baixas
2.880
5.455
8.335

30/06/2019

-

2.880
5.455
8.335

c) Política de distribuição de dividendos
A distribuição de dividendos obedecerá às destinações de seu Estatuto Social e à Lei
das Sociedades Anônimas, os quais contêm as seguintes destinações:
 5% para reserva legal.
 Distribuição de dividendos mínimos obrigatórios, em percentual a ser definido em
Assembleia Geral, entretanto, respeitando as regras previstas na legislação vigente
(mínimo de 25% do lucro líquido do exercício, após a constituição de reserva legal e
a formação de reserva para contingências).
Em 30 de junho de 2019 a Companhia recebeu e distribuiu R$2.942 referente
dividendos e não houve pagamento de juros sobre o capital próprio.
d) Lucros não realizados em operações de controladas
A Companhia registrou em prejuízos acumulados, os saldos de lucros não realizados
em operações entre suas controladas. Os lucros não realizados se referem aos
produtos adquiridos pela Tellerina da sua coligada Conipa e que não foram revendidos
para terceiros na data do aporte de capital em 15 de junho de 2019. Os saldos dessas
operações foram registrados considerando o efeito líquidos dos impostos sobre o lucro
e contribuição social.
20. PARTES RELACIONADAS
Consolidado
30/06/2019

Saldos
Ativo
Contas a Receber:
PP-NMM Administradora de Bens LTDA. (“PP-NMM”) (a)
Mútuos:
Etna Comércio de Móveis e Artigos para Decoração S.A.
Total

2.000
11.059

Circulante
Não circulante
Total

3.909
7.150
11.059

9.059
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Consolidado
30/06/2019

Saldos
Passivo
Operações:
Etna Comércio de Móveis e Artigos para Decoração S.A.
Makauf Empreendimentos S.A.
Total

341
350
691

Circulante
Total

691
691

(a) Contas a receber com prazo final em junho de 2022 e taxa de correção prefixada
de 0,21% a.m.
A remuneração dos diretores do Grupo no período foi de R$1.484 registrada na rubrica
“Despesas gerais e administrativas” no resultado do exercício. O Grupo não fornece
benefícios de longo prazo aos diretores.
Em 30 de junho de 2019, os montantes classificados no ativo não circulante têm a
seguinte composição por ano de vencimento:

Consolidado
30/06/2019

Ano

De 1 a 2 anos
De 2 a 3 anos
Acima de 3 anos
Total

1.016
4.744
1.390
7.150

21. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
a) Conciliação da despesa de imposto de renda e contribuição social

Controladora
30/06/2019
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social
Alíquota nominal combinada
Imposto de renda e contribuição social à alíquota vigente
Diferenças permanentes:
Resultado de equivalência patrimonial
Outras diferenças permanentes
Incentivo fiscal - lucro da exploração
Incentivo fiscal – crédito presumido ICMS ZFM
Total
Correntes
Diferidos
Total
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Consolidado
30/06/2019

125.753
34%
(42.756)

176.788
34%
(60.108)

42.756
-

(7)
4.345
2.880
1.855
(51.035)

-

(34.547)
(16.488)
(51.035)
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b) Imposto de renda e contribuição social diferidos

Consolidado
30/06/2019
Impostos diferidos ativos sobre diferenças temporárias:
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
Provisão para perdas dos estoques
Provisão despesas
Provisão para riscos cíveis, trabalhistas e tributários
Prejuízo fiscal
Total
Alíquota nominal combinada
Imposto de renda e contribuição social diferidos ativos

913
3.161
16.260
15.855
72.017
108.206
34%
36.790

c) Realização esperada de imposto de renda e da contribuição social diferidos ativos
O imposto de renda e contribuição social diferidos ativos foram constituídos em
decorrência de estudos preparados pela Administração quanto à geração de lucros
tributáveis futuros que possibilitem a realização total desses valores nos próximos
anos, além da expectativa de realização das diferenças temporárias dedutíveis,
conforme indicado a seguir:

Consolidado
Valor

Em 30 de junho de 2019

Até 1 ano
De 1 a 2 anos
De 2 a 3 anos
Total

17.641
15.610
3.539
36.790

22. RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS DE MERCADORIAS E SERVIÇOS PRESTADOS

Consolidado
30/06/2019
Receita bruta de vendas de mercadorias
Receita bruta de serviços prestados
Deduções da receita bruta:
ICMS
COFINS
PIS
FTI (*)
ISS
Devoluções de vendas/trocas
Total

160.925
498
(19.746)
(8.601)
(1.867)
(590)
(25)
(28.539)
102.055

Os valores de ICMS estão líquidos do incentivo fiscal da mesma natureza citado na nota
explicativa nº 19 (R$5.455 em 30 de junho de 2019).
Essa posição consolidada contempla apenas a receita de venda para o consumidor final e
os respectivos impostos incidentes, não incluindo, portanto, as receitas da venda de
matérias-primas, produtos para revenda e direitos autorais nas operações realizadas entre
Tellerina e Conipa.
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(*) O Fundo de Fomento ao Turismo, Infraestrutura, Serviço e Interiorização do
Desenvolvimento do Estado do Amazonas “F.T.I.” é um tributo estadual devido pela
Conipa em suas vendas de produtos industrializados na Zona Franca de Manaus para
os demais Estados da Federação.
23. DESPESAS POR NATUREZA
O Grupo Vivara apresenta a demonstração do resultado utilizando a classificação das
despesas com base na sua função. As informações sobre a natureza dessas despesas
reconhecidas na demonstração do resultado são apresentadas a seguir:
Consolidado
30/06/2019
Custo de aquisição de insumos, matérias-primas e produtos para revenda
Pessoal
Fretes
Despesas de marketing/vendas
Serviços profissionais contratados
Aluguéis e condomínios
Comissão sobre cartões
Energia, água e telefone
Impostos e taxas
Depreciação e amortização
Outras despesas por natureza
Total

(25.845)
(22.913)
(1.758)
(4.027)
(4.190)
(4.574)
(2.340)
(1.058)
(1.926)
(3.702)
(1.462)
(73.795)

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

(27.541)
(32.728)
(13.526)
(73.795)

Essa posição consolidada não contempla o custo das matérias-primas, produtos para
revenda e direitos autorais nas operações realizadas entre Tellerina e Conipa.
24. INFORMAÇÕES SOBRE OS SEGMENTOS
O Grupo possui apenas um segmento operacional definido como varejo. O Grupo está
organizado, e tem o seu desempenho avaliado, como uma única unidade de negócios para
fins comerciais e gerenciais. As informações são apresentadas de forma consistente para o
principal tomador de decisões do Grupo que é o CEO, responsável pela alocação de
recursos e avaliação das operações.
Essa visão está baseada nos seguintes fatores:
 A produção da unidade fabril atualmente é exclusiva para atender as lojas de varejo do
Grupo e vendas “on-line”.
 As decisões estratégicas do Grupo estão embasadas:
– Na busca por insumos certificados e de notável qualidade, além de novas tecnologias

para a linha de produção.
– Estudos que apontam oportunidades de expansão, tendências do mercado joalheiro

e de moda internacional e de canais de distribuição.
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 As avaliações de receitas obtidas pelo Grupo são feitas por categoria e canal de vendas.
Os produtos do Grupo são controlados e gerenciados pela Administração como um único
segmento de negócio. São distribuídos por categoria e canais de venda diferentes, no
entanto, o CEO, avalia o desempenho total do Grupo, o resultado comercial, gerencial e
administrativo, considerando que toda a estrutura de custos e despesas é compartilhada
por todas as categorias de produtos.
Para fins gerenciais a Administração acompanha a receita bruta consolidada por categoria
e canal de venda, conforme demonstrado a seguir:
Consolidado
30/06/2019

Receita bruta
Joias
Life
Relógios
Acessórios
Serviços
Total

67.508
39.055
22.164
3.659
498
132.884

Lojas
“On-line”
Outros
Total

125.998
6.370
516
132.884

25. OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS, LÍQUIDAS

Consolidado
30/06/2019
Provisão para riscos cíveis, trabalhistas e tributários
Perdas esperadas de crédito
Créditos tributários (*)
Outras receitas
Total

735
(108)
103.658
493
104.778

(*) Créditos de PIS e COFINS conforme mencionado na nota explicativa nº 9.
26. RECEITAS FINANCEIRAS

Consolidado
30/06/2019
Rendimento de aplicações financeiras
Correção monetária (*)
Outras receitas financeiras
Total

51
50.784
913
51.748

(*) Em 30 de junho de 2019, refere-se substancialmente a atualização monetária dos
créditos de PIS e COFINS conforme mencionada na nota explicativa nº 9.
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27. DESPESAS FINANCEIRAS

Consolidado
30/06/2019
Juros sobre empréstimos e financiamentos
Encargos sobre arrendamentos de direito de uso
Imposto sobre Operações Financeiras – IOF
Encargos sobre antecipações de recebíveis de operadoras de
cartão de crédito
Tarifas bancárias
Juros e multas sobre impostos e obrigações acessórias
Variação cambial passiva
Outras despesas financeiras
Total

(926)
(2.081)
(634)
(319)
(245)
(942)
(465)
(2.365)
(7.977)

28. LUCRO POR AÇÃO
O quadro a seguir apresenta a determinação do lucro líquido disponível aos detentores de
ações e a média ponderada das ações em circulação utilizada para calcular o lucro básico
e diluído. O Grupo não possui transações que afetem a diluição do lucro.
Controladora
e Consolidado
30/06/2019
Lucro líquido do período

125.753

Denominador básico:
Média ponderada do número de ações em circulação no período
Lucro por ação – básico e diluído (em R$)

257.332.929
0,48868

29. ARRENDAMENTOS DIREITO DE USO
Em 30 de junho de 2019, as Empresas possuíam 238 contratos de locação de lojas,
quiosques, fábrica e centro administrativo firmados com terceiros.
Os saldos e a movimentação dos passivos de direito de uso no período são:

Consolidado
30/06/2019
Saldo em 31 de maio de 2019
Remensuração
Pagamentos de arrendamentos
Encargos financeiros apropriados
Saldo em 30 de junho de 2019

226.936
1.001
(3.572)
2.081
226.446

Passivo circulante
Passivo não circulante
Total

18.751
207.695
226.446
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O cronograma de pagamentos dos saldos de arrendamentos está demonstrado a seguir:

Combinado
30/06/2019
Menos de 1 ano
De 1 a 3 anos
De 3 a 5 anos
De 5 a 7 anos
Acima de 7 anos
Total

18.751
58.325
64.880
57.348
27.142
226.446

Os aluguéis variáveis, de contratos de curto prazo ou de baixo valor que não foram
reconhecidos como direito de uso do período estão registrados na rubrica “Alugueis e
condomínios” demonstrada na nota explicativa nº 23, totalizam R$2.415.
A movimentação das contas de resultado do período para os arrendamentos de direito de
uso é:

Consolidado
30/06/2019
Despesas com depreciação
Encargos financeiros apropriados

(2.312)
(2.081)

30. INSTRUMENTOS FINANCEIROS
a) Categorias de instrumentos financeiros

Controladora
30/06/2019

Consolidado
30/06/2019

Ativos financeiros
Custo amortizado:
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber (exceto administradora de cartões)
Contas a receber partes relacionadas
Subtotal

1
1

66.725
5.468
11.059
83.252

Valor justo por meio de outros resultados abrangentes:
Administradora de cartões a receber

-

215.347

Valor justo por meio de resultado:
Instrumentos derivativos
Total ativos financeiros

1

7.412
306.011

Passivos financeiros
Custo amortizado:
Fornecedores
Arrendamentos direito de uso a pagar
Empréstimos e financiamentos
Total passivos financeiros

-

38.924
226.446
287.748
553.118
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b) Riscos financeiros
As atividades das Empresas as expõem a diversos riscos financeiros: de mercado
(câmbio e juros), de crédito e de liquidez. A gestão de riscos das Empresas concentrase na imprevisibilidade dos mercados financeiros e busca minimizar potenciais efeitos
adversos no desempenho financeiro.
c) Gestão do risco de taxa de câmbio
Em virtude de obrigações financeiras assumidas pelas Empresas, denominadas em
dólares norte-americanos, foi implementada uma política de proteção cambial que
estabelece níveis de exposição vinculados a esse risco, em que são contratadas
operações com instrumentos financeiros derivativos do tipo “swap”.
A exposição cambial líquida das Empresas está demonstrada a seguir:

Controladora Consolidado
30/06/2019 30/06/2019
Posições passivas:
Empréstimos em moeda estrangeira (sem “swap”)
Empréstimos em moeda estrangeira (com “swap”)
Fornecedores estrangeiros
Total da exposição
Instrumentos derivativos
Exposição líquida

-

(24.160)
(99.953)
(22.182)
(146.295)
100.017
(46.278)

c.1) Instrumentos derivativos
As Empresas contrataram operações de “swap” com o objetivo de minimizar o
risco de exposição cambial gerado pelos empréstimos e financiamentos
denominados em moeda estrangeira. Essas operações consistem na troca da
variação cambial por uma correção relacionada a um percentual da variação do
CDI.
As Empresas possuem um contrato de empréstimo para o qual não foi contratado
instrumento derivativo “swap” em virtude das taxas de juros pactuadas nessa
operação.
As operações de “swap” em aberto em 30 de junho de 2019 estão demonstradas
a seguir:

Descrição
Contratos de “swap”
Posição ativa:
Variação cambial - US$
Posição passiva:
Variação do CDI
Valor líquido a receber

Taxas

Consolidado
Valor de
referência
Valor
(nocional)
justo

Efeito acumulado
até 30/06/2019
mercado a mercado -

US$ 5,5% a.a.

92.605

100.017

7.412

CDI + 3,5% a.a.

92.605

92.605

7.412

O saldo ativo de R$7.412 refere-se ao ajuste líquido a receber, calculado a valor
de mercado em 30 de junho de 2019, dos instrumentos financeiros derivativos
em aberto naquela data, registrado na rubrica “Instrumentos derivativos”.
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c.2) Fornecedores estrangeiros
As Empresas importam de fornecedores estrangeiros mercadorias, matériasprimas e insumos para fabricação e comercialização. Essas compras são
substancialmente denominadas em dólares norte-americanos e estão expostas a
variação do câmbio, conforme segue:
Consolidado
30/06/2019

(22.182)
(22.182)

Fornecedores estrangeiros
Exposição líquida
d) Análise de sensibilidade
Risco de câmbio

Para análise de sensibilidade dos instrumentos financeiros, a Administração entende
que há necessidade de considerar os passivos equivalentes registrados no balanço
patrimonial, tornando as operações atreladas, conforme demonstrado no quadro a
seguir:

(146.295)
100.017
(46.278)

Total da exposição cambial
Valor nocional dos derivativos financeiros
Exposição cambial líquida

Assim, para a análise de sensibilidade está sendo aplicado somente o montante de
R$46.278, resultado das considerações explicitadas anteriormente.
Para mensurar o impacto líquido estimado no resultado dos próximos 12 meses
decorrente dos riscos de flutuação de moeda estrangeira, foi elaborada análise de
sensibilidade das Empresas ao risco da taxa de câmbio dos empréstimos em três
cenários.
No cenário I foi definida a taxa de câmbio de R$3,8789 com base na cotação do dólar
norte-americano futuro negociado na B3, limitado a 12 meses. Nos cenários II e III
foram projetados a 25% e 50% respectivamente a valorização do dólar norte-americano.

Risco do Grupo

Cenário
I

Cenário
II

Cenário
III

Valor nocional da exposição liquida
Valor justo projetado
Impacto da variação cambial
Taxa do dólar norte-americano

46.278
46.842
564
3,8789

46.278
58.553
12.275
4,8487

46.278
70.264
23.986
5,8184

Risco de taxa de juros
Considerando que em 30 de junho de 2019 quase que a totalidade dos empréstimos e
financiamentos denominados em moeda estrangeira possui contratos de “swap”,
trocando a indexação do passivo de moeda estrangeira para a variação do CDI, devido
à política do Grupo de proteção de riscos cambiais, o risco passa a ser a exposição à
variação do CDI. A seguir, está apresentada a exposição a risco de juros das operações
vinculadas à variação do CDI:
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Combinado
163.635

Total dos empréstimos e financiamentos expostos ao CDI

A Administração das Empresas entende que, considerando um baixo risco de grandes
variações no CDI em 2019, entretanto na análise de sensibilidade para o risco de
aumento na taxa CDI que afetaria as despesas financeiras das Empresas, foram
considerados dois cenários projetados, com aumento de 25% e 50% da taxa do CDI
respectivamente.

Risco do Grupo

Cenário
I

Cenário
II

Cenário
III

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

163.635
163.635
6,49%

163.635
166.290
2.655
8,11%

163.635
168.945
5.310
9,74%

e) Gestão de risco de crédito
As vendas das Empresas são efetuadas para um grande número de clientes e
substancialmente recebidas por cartões de crédito e débito, sendo o risco de crédito
minimizado.
f) Gestão de risco de liquidez
A gestão prudente do risco de liquidez implica manter disponibilidades de captação por
meio de linhas de crédito compromissadas e capacidade de liquidar posições de
mercado. A Administração monitora as previsões contínuas das exigências de liquidez
do Grupo para assegurar que haja caixa suficiente para atender às necessidades
operacionais.
A tabela a seguir demonstra em detalhes o vencimento dos passivos financeiros
contratados:
Operação
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos

Até
1 ano

Até
2 anos

De 2 a
5 anos

Total

38.924
170.540

88.688

54.254

38.924
313.482

g) Valor justos dos instrumentos financeiros
As Empresas utilizam, quando aplicável, o pronunciamento técnico CPC 40/IFRS 7 Instrumentos Financeiros: Evidenciação para instrumentos financeiros mensurados no
balanço patrimonial pelo valor justo, o que requer a divulgação das mensurações do
valor justo pelo nível da seguinte hierarquia de mensuração pelo valor justo:
 Informações de Nível 1: são preços cotados (não ajustados) em mercados ativos
para ativos ou passivos idênticos aos quais as Empresas podem ter acesso na data
de mensuração.
 Informações de Nível 2: são informações, que não os preços cotados incluídos no
Nível 1, observáveis para o ativo ou passivo, direta ou indiretamente.
 Informações de Nível 3: são informações não observáveis para o ativo ou passivo.
Em 30 de junho de 2019, todos os instrumentos financeiros derivativos das Empresas
estavam agrupados no Nível 2. O valor justo de recebíveis de administradoras de cartões
de crédito são avaliados no Nível 2.
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Vivara Participações S.A. e Controladas

31. COBERTURA DE SEGUROS
As Empresas adotam uma política de seguros que considera, principalmente, a
concentração de riscos e sua relevância, levando em consideração a natureza de sua
atividade e a orientação de seus consultores de seguros. A cobertura de seguros, em
valores, em 30 de junho de 2019, é assim demonstrada:
 Danos materiais estoque – R$172.619 (vigente até fevereiro de 2020).
 Danos patrimoniais e frotas – R$14.400 (vigente até abril de 2020).
32. AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
As presentes demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram autorizadas e
aprovadas para emissão pela Administração em 19 de agosto de 2019.
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Os primeiros seis meses do ano de 2019 marcaram a estruturação da VIVARA
PARTICIPAÇÕES

S.A..

A

Companhia

foi

constituída

no

dia

23

de

maio,

incorporando, posteriormente, as ações de duas empresas já operacionais, a
Tellerina Comércio de Presentes e Artigos para Decoração S.A. (“Tellerina”), que
tem como atividades preponderantes, por meio da rede de lojas “VIVARA”, a
importação, a exportação e o comércio varejista e atacadista de joias e a Conipa
Indústria e Comércio de Presentes, Metais e Artigos de Decoração Ltda. (“Conipa”)
que tem sede na cidade de Manaus, Estado do Amazonas e tem como atividade
principal a fabricação de artefatos de joalheria, ourivesaria e relojoaria com a
comercialização desses produtos no varejo e atacado, incluindo também os serviços
prestados de reparação de joias e relógios.
Seguimos focados na construção de uma marca forte, alinhados às melhores
práticas e aos princípios de sustentabilidade, mantendo nosso compromisso com as
futuras gerações.

RELACIONAMENTO COM AUDITORES INDEPENDENTES

As demonstrações financeiras combinadas da Vivara Participações S.A., foram
examinadas pela Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes (DELOITTE).
A contratação de auditores independentes está fundamentada nos princípios que
resguardam a independência do auditor, que consistem em: (a) o auditor não deve
auditar seu próprio trabalho; (b) não exercer funções gerenciais; e (c) não advogar
pela Vivara ou prestar quaisquer serviços que possam ser considerados proibidos
pelas normas de independência vigentes. Em atendimento à Instrução da Comissão
de Valores Mobiliários - CVM nº 381/03, declaramos que, para o exercício findo em
30 de junho de 2019, a Deloitte não prestou quaisquer outros serviços que não
relacionados à auditoria externa das demonstrações financeiras da Companhia.
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Deloitte Touche Tohmatsu
Av. Dr. Chucri Zaidan, 1.240 4º ao 12º andares - Golden Tower
04711-130 - São Paulo - SP
Brasil
Tel.: + 55 (11) 5186-1000
Fax: + 55 (11) 5181-2911
www.deloitte.com.br

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS COMBINADAS
Aos Acionistas e Administradores do
Grupo Vivara
Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras combinadas do Grupo Vivara (“Grupo”), que
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas
demonstrações combinadas do resultado, do resultado abrangente, das mutações do
patrimônio líquido, dos fluxos de caixa e do valor adicionado para o exercício findo nessa data,
bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas
contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras combinadas acima referidas apresentam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Grupo
Vivara em 31 de dezembro de 2018, o desempenho combinado de suas operações e os seus
respectivos fluxos de caixa combinados e o valor adicionado combinado para o exercício findo
nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, especificamente de
acordo com o pronunciamento técnico CPC 44 – Demonstrações Combinadas.
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na
seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações
financeiras combinadas”. Somos independentes em relação ao Grupo, de acordo com os
princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas
profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, e cumprimos com as
demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de
auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Ênfases
Apresentação das demonstrações financeiras combinadas
A Administração do Grupo decidiu combinar os saldos e as transações das empresas Tellerina
Comércio de Presentes e Artigos para Decoração S.A. e Conipa Indústria e Comércio de
Presentes, Metais e Artigos de Decoração Ltda. (descritas na nota explicativa nº 2 às
demonstrações financeiras combinadas) com o objetivo de demonstrar o conjunto de ativos,
passivos, patrimônio, receitas e despesas do Grupo. O processo de combinação das contas
patrimoniais e de resultado e das demais informações nas demonstrações financeiras
combinadas corresponde à aglutinação dos saldos das contas do ativo e passivo e das receitas
e despesas, segundo a sua natureza, com a subsequente eliminação das transações entre as
empresas combinadas, quando aplicável. As demonstrações financeiras combinadas estão
sendo apresentadas apenas para fornecimento de análises adicionais a terceiros e não
representam as demonstrações financeiras individuais ou consolidadas de uma pessoa jurídica
e suas controladas.

A Deloitte refere-se a uma ou mais entidades da Deloitte Touche Tohmatsu Limited, uma sociedade privada, de responsabilidade limitada, estabelecida no Reino Unido
("DTTL"), sua rede de firmas-membro, e entidades a ela relacionadas. A DTTL e cada uma de suas firmas-membro são entidades legalmente separadas e independentes.
A DTTL (também chamada "Deloitte Global") não presta serviços a clientes. Consulte www.deloitte.com/about para obter uma descrição mais detalhada da DTTL e suas
firmas-membro.
A Deloitte oferece serviços de auditoria, consultoria, assessoria financeira, gestão de riscos e consultoria tributária para clientes públicos e privados dos mais diversos
setores. A Deloitte atende a quatro de cada cinco organizações listadas pela Fortune Global 500®, por meio de uma rede globalmente conectada de firmas-membro em
mais de 150 países, trazendo capacidades de classe global, visões e serviços de alta qualidade para abordar os mais complexos desafios de negócios dos clientes. Para
saber mais sobre como os cerca de 286.200 profissionais da Deloitte impactam positivamente nossos clientes, conecte-se a nós pelo Facebook, LinkedIn e Twitter.
© 2019 Deloitte Touche Tohmatsu. Todos os direitos reservados.
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Conforme mencionado na nota explicativa nº 2 às demonstrações financeiras combinadas,
estas não devem ser tomadas como base para fins de cálculo de dividendos e de impostos nem
para nenhuma outra finalidade societária. Nossa opinião não contém ressalva relacionada a
esse assunto.
Reapresentação dos valores correspondentes a 31 de dezembro de 2017 e de 2016
Em 27 de julho de 2018, emitimos relatório de auditoria sem modificação sobre as
demonstrações financeiras combinadas do Grupo, que ora estão sendo reapresentadas.
Conforme descrito na nota explicativa nº 1 às demonstrações financeiras combinadas, a
Administração efetuou os ajustes descritos para refletir a correção de erro descrita na referida
nota explicativa. Consequentemente, as demonstrações financeiras combinadas referentes aos
exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e de 2016, apresentadas para fins de
comparação, estão sendo reapresentadas como previsto pelo pronunciamento técnico CPC 23 Políticas Contábeis, Mudanças de Estimativa e Retificação de Erro. Nossa opinião não contém
modificação relacionada a esse assunto.
Principais assuntos de auditoria
Principais assuntos de auditoria (“PAA”) são aqueles que, em nosso julgamento profissional,
foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram
tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações financeiras individuais e
consolidadas como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações
financeiras individuais e consolidadas e, portanto, não expressamos uma opinião separada
sobre esses assuntos.
Cláusulas financeiras restritivas (“Covenants”)
Por que é um PAA
O Grupo, conforme descrito na nota explicativa nº 17 às demonstrações financeiras
combinadas, possui diversos contratos de empréstimos e financiamentos com cláusulas
financeiras restritivas vinculadas à manutenção de determinados índices financeiros, calculados
com base nas demonstrações financeiras combinadas, incluindo outra entidade afiliada do
Grupo, não incluída nessas demonstrações financeiras combinadas.
Consideramos esse assunto como um principal assunto em nossa auditoria, pois eventual falha
na apuração dos índices financeiros definidos nas cláusulas financeiras restritivas ou no
julgamento e interpretação dessas cláusulas pode determinar a reclassificação da dívida para o
passivo circulante e/ou a antecipação do pagamento do saldo dos empréstimos e
financiamentos.
Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria
Efetuamos entendimento dos controles relevantes do Grupo relacionados aos processos de
monitoramento e apuração dos índices financeiros para avaliação das cláusulas restritivas e
leitura das cláusulas dos contratos de empréstimos e financiamentos relacionados à
determinação dos índices financeiros. Comparamos as informações incluídas nas planilhas
preparadas pela Administração do Grupo para apuração dos índices financeiros com os
registros contábeis e conferimos os cálculos realizados pela Administração. Discutimos com a
Administração sobre a metodologia de cálculo dos “covenants” financeiros.
Examinamos também a adequação das divulgações efetuadas pelo Grupo sobre esse assunto,
incluídas na nota explicativa nº 17 às demonstrações financeiras combinadas.

© 2019 Deloitte Touche Tohmatsu. Todos os direitos reservados.

293

2

Com base nas evidências obtidas por meio de nossos procedimentos descritos anteriormente,
consideramos que a apuração dos índices financeiros realizada pela Administração para
avaliação do cumprimento das cláusulas restritivas e as respectivas divulgações em notas
explicativas são aceitáveis no contexto das demonstrações financeiras combinadas tomadas
em conjunto.
Divulgação dos efeitos da adoção do pronunciamento técnico CPC 06 (R2) – Operações de
Arrendamento Mercantil
Porque é um PAA
O Grupo possui compromissos decorrentes de contratos de arrendamento operacional e, a
partir de 1º de janeiro de 2019, passou a ser requerido a contabilizar essas operações de
acordo com o pronunciamento técnico CPC 06 (R2) – Operações de Arrendamento Mercantil.
Esse novo pronunciamento técnico introduziu aspectos contábeis complexos para a
mensuração do ativo de direito de uso e do passivo de arrendamento. Em 31 de dezembro de
2018, considerando que o pronunciamento técnico CPC 06 (R2) foi emitido mas ainda não
estava vigente, o pronunciamento técnico CPC 23 - Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa
e Retificação de Erro requer a divulgação dos potenciais efeitos de sua adoção em nota
explicativa.
Esse tema foi considerado significativo em nossa auditoria, pois: (i) refere-se à adoção de um
pronunciamento técnico que trará um efeito material nas demonstrações financeiras
combinadas, conforme divulgado na nota explicativa nº 04 às demonstrações financeiras
combinadas; (ii) há julgamento envolvido quanto às taxas de juros consideradas para cálculo
dos valores do passivo; (iii) há julgamento envolvido na determinação dos prazos a serem
considerados em cada contrato de arrendamento mercantil; (iv) há implementação de novos
controles internos para captura, análise e controle dos contratos de arrendamento; e (v) há
julgamento aplicado na contabilização inicial com relação às regras de transição.
Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria
Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre outros: (i) a avaliação do desenho dos
controles internos relacionados à identificação e classificação dos contratos de arrendamento
mercantil; (ii) a análise das políticas contábeis estabelecidas pela Administração em
comparação com os requisitos do pronunciamento técnico CPC 06 (R2); (iii) o teste
documental dos contratos de arrendamento operacional, base para o cálculo; e (iv) o
envolvimento dos nossos especialistas em normas técnicas e profissionais de contabilidade
para análise das premissas da Administração para cálculo dos efeitos sobre a adoção desse
novo pronunciamento técnico.
Com base em nossos procedimentos de auditoria descritos, consideramos os critérios para
avaliação dos efeitos de adoção do pronunciamento técnico CPC 06 (R2) aceitáveis, para fins
de divulgação, no contexto das demonstrações financeiras tomadas em conjunto, descritas na
nota explicativa nº 4.(b) às demonstrações financeiras combinadas.
Responsabilidades da Administração e da governança pelas demonstrações
financeiras combinadas
A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações
financeiras combinadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil,
especificamente de acordo com o pronunciamento técnico CPC 44, e pelos controles internos
que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
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Na elaboração das demonstrações financeiras combinadas, a Administração é responsável pela
avaliação da capacidade de o Grupo continuar operando e divulgando, quando aplicável, os
assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na
elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a Administração pretenda liquidar o
Grupo ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o
encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança do Grupo são aqueles com responsabilidade pela supervisão
do processo de elaboração das demonstrações financeiras.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras
combinadas
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras
combinadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se
causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança
razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detecta as eventuais
distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são
consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro
de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas
referidas demonstrações financeiras.
Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais
de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da
auditoria. Além disso:
x Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras
combinadas, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos
procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de
auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção
de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a
fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou
representações falsas intencionais.
x Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos do Grupo.
x Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas
contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração.
x Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de
continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe
incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida
significativa em relação à capacidade de continuidade operacional do Grupo. Se concluirmos
que existe incerteza relevante, devemos chamar a atenção em nosso relatório de auditoria
para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras combinadas ou incluir
modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões
estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia,
eventos ou condições futuras podem levar o Grupo a não mais se manter em continuidade
operacional.
x Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras,
inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras combinadas representam as
correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de
apresentação adequada.
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297
256.024

870.192

889.647

TOTAL DO ATIVO

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

18
20
21.b)
17
9
10
11
12
164.346

124.758
178.778
1.914
271.662
14.221
22.835
614.168

880.168

139.382

509
10.918
18.692
24.713
1.249
20.944
819
42.836
18.702

54.814
313.098
1.915
310.039
18.949
18.248
23.723
740.786

31/12/2016
(Reapresentado)

31/12/2017
(Reapresentado)

556
12.695
11.276
50.113
766
127.765
368
39.042
13.443

84.781
590
214.981
1.911
348.290
56.933
13.607
4.208
725.301

31/12/2018

13.309
9.698
51.729
6.490
33.486
40.824
8.810

6

17

5
6
7
20
8
9

Nota
explicativa

Depósitos judiciais
Contas a receber partes relacionadas
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Instrumentos derivativos ativo
Impostos a recuperar
Investimentos
Imobilizado
Intangível
Total do ativo não circulante

NÃO CIRCULANTE
Títulos e valores mobiliários lp

CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa
Títulos e valores mobiliários
Contas a receber
Contas a receber partes relacionadas
Estoques
Impostos a recuperar
Despesas pagas antecipadamente e outros créditos
Instrumentos derivativos ativo
Total do ativo circulante

ATIVO

BALANÇOS PATRIMONIAIS COMBINADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
(Em milhares de reais - R$)

GRUPO VIVARA

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social
Reserva legal
Reserva de lucros
Lucros (prejuízos) acumulados
Total do patrimônio líquido

NÃO CIRCULANTE
Empréstimos e financiamentos
Parcelamento de tributos
Provisão para riscos cíveis, trabalhistas e tributários
Outras obrigações
Total do passivo não circulante

CIRCULANTE
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Investimentos - passivo a descoberto
Partes relacionadas
Obrigações trabalhistas e previdenciárias
Obrigações tributárias
Parcelamento de tributos
Arrendamentos a pagar
Instrumentos derivativos passivo
Juros sobre o capital próprio a pagar
Outras obrigações
Total do passivo circulante

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

19.a)
19.c)
19.b)

17
16
18

19.c)

13
17
10
20
14
15
16
29
30

Nota
explicativa

31/12/2017

325.074
870.192

451.017
889.647

147.712
603
207.179
(30.420)

196.253
4.750
29.439
1.346
231.788

53.721
97.827
8.268
39.869
81.270
1.972
11.888
8.849
9.666
313.330

(Reapresentado)

147.712
1.836
291.372
10.097

99.553
2.110
19.766
692
122.121

46.204
115.892
96
478
48.140
73.608
1.224
13.224
17.643
316.509

31/12/2018

31/12/2016

880.168

253.227

147.712
89.409
16.106

80.231
5.938
27.489
1.972
115.630

39.833
333.191
7.621
35.591
66.960
2.936
11.694
3.814
6.253
3.418
511.311

(Reapresentado)
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GRUPO VIVARA
DEMONSTRAÇÕES COMBINADAS DO RESULTADO
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
(Em milhares de reais - R$, exceto o lucro líquido por ação)

Nota
explicativa

RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS DE MERCADORIAS E SERVIÇOS PRESTADOS

22

Custo das mercadorias vendidas e dos serviços prestados

23

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

23
23
10
25

LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO
RESULTADO FINANCEIRO
Receitas financeiras
Despesas financeiras

26
27

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

21a
21a

31/12/2018

31/12/2017

31/12/2016

(Reapresentado)

(Reapresentado)

996.846

953.070

(310.523)

(334.653)

(316.594)

749.063

662.193

636.476

(371.079)
(127.588)
(464)
7.577

(343.036)
(116.934)
(451)
1.303

(342.192)
(97.277)
(427)
(1.442)

257.509

203.075

195.138

7.174
(43.248)

29.403
(61.623)

17.013
(77.000)

221.435

170.855

135.151

1.059.586

(24.616)
1.616

29.630
25.400

(46.479)
12.700

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

198.435

225.885

101.372

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO POR AÇÃO - R$

6,94771

7,90880

3,54929

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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GRUPO VIVARA
DEMONSTRAÇÕES COMBINADAS DO RESULTADO ABRANGENTE
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
(Em milhares de reais - R$)
31/12/2018

31/12/2017
(Reapresentado)

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
Outros resultados abrangentes
RESULTADO ABRANGENTE TOTAL DO EXERCÍCIO

198.435

225.885

-

-

198.435

225.885

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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GRUPO VIVARA
DEMONSTRAÇÕES COMBINADAS DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
(Em milhares de reais - R$)

Nota
explicativa

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 (Originalmente Apresentado)
Ajustes de reapresentação
SALDOS EM 1º DE JANEIRO DE 2016 (Reapresentado)

1

Lucro líquido do exercício
Constituição de reserva de incentivos fiscais

19.b)

Integralização de capital
Reversão de reserva legal
Dividendos distribuídos
Juros sobre o capital próprio distribuídos

19.c)
19.c)
19.c)

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 (Reapresentado)
Lucro líquido do exercício
Reversão de reserva de incentivos fiscais
Constituição de reserva de incentivos fiscais
Constituição de reserva legal
Dividendos distribuídos
Juros sobre o capital próprio distribuídos

19.b)
19.b)
19.c)
19.c)
19.c)

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 (Reapresentado)
Lucro líquido do exercício
Constituição de reserva legal
Constituição de reserva de incentivos fiscais
Dividendos distribuídos

19.c)
19.b)
19.c)

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Reserva de Lucros
Incentivos
Reserva
fiscais
legal

Capital
social

Lucros
(Prejuízos)
Acumulados

146.712
146.712

16.768
16.768

5.355
5.355

1.000
-

72.641
-

(5.355)
-

147.712

89.409

-

-

Total

41.265
(4.908)
36.357

210.100
(4.908)
205.192

101.372
(72.641)
5.355
(48.084)
(6.253)

101.372
1.000
(48.084)
(6.253)

16.106

253.227

(15.827)
133.597
-

603
-

225.885
15.827
(133.597)
(603)
(143.628)
(10.411)

225.885
(143.628)
(10.411)

147.712

207.179

603

(30.420)

325.074

-

84.193
-

1.233
-

198.435
(1.233)
(84.193)
(72.492)

198.435
(72.492)

147.712

291.372

1.836

10.097

451.017

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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DEMONSTRAÇÕES COMBINADAS DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
(Em milhares de reais - R$)

Nota
explicativa
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Lucro líquido do exercício
Ajustes para reconciliar o lucro líquido (prejuízo) do exercício com o caixa líquido
gerado pelas atividades operacionais:
Depreciação e amortização
Encargos e variação cambial sobre empréstimos e financiamentos
Encargos sobre empréstimos e financiamentos - partes relacionadas
Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos
Provisão para perdas de estoque
Provisão para riscos cíveis, trabalhistas e tributários
Perdas esperadas de crédito
Resultado de equivalência patrimonial
Baixa de ativo imobilizado e intangível
Atualização monetária depósitos judiciais e impostos a recuperar

198.435

23
17
21
8
18
7
10
25

Variação nos ativos e passivos operacionais:
Contas a receber
Partes relacionadas
Estoques
Impostos a recuperar
Depósitos judiciais
Outros créditos
Fornecedores
Obrigações trabalhistas e previdenciárias
Obrigações tributárias
Arrendamentos a pagar
Parcelamento de tributos
Outras obrigações
Caixa gerado pelas atividades operacionais
Imposto de renda e contribuição social pagos
Juros pagos de empréstimos e financiamentos
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais

17

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Aplicações financeiras
Venda de imobilizado
Aquisição de imobilizado
Aquisição de intangível
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento

6
11
12

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Aumento de capital
Juros sobre o capital próprio pagos
Dividendos pagos
Captação de empréstimos e financiamentos
Captação de empréstimos - partes relacionadas
Amortização de empréstimos e financiamentos
Liquidação contratos SWAP
Amortização de empréstimos - partes relacionadas
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento

31/12/2018

19.c)
19.c)
17
17

31/12/2017

31/12/2016

(Reapresentado)

(Reapresentado)

225.885

101.372

16.023
25.871
23.000
1.269
(6.379)
(749)
464
77
(3.388)

17.287
39.533
228
(55.030)
(368)
5.830
(68)
451
798
(24.107)

18.029
55.502
270
33.778
(1.593)
1.097
476
427
804
(2.179)

(35.454)
(743)
(77.897)
54.349
(8)
9.229
(7.519)
8.271
(17.169)
1.336
(3.389)
4.030

134.388
5.673
38.745
(79.468)
(296)
(4.587)
13.889
4.278
68.412
194
(2.151)
(3.637)

596
(7.259)
(23.834)
(12.347)
1.047
(5.400)
36.880
594
(3.123)
206
1.793
(5.903)

189.659
(15.109)
(18.810)
155.740

385.879
(24.471)
(22.814)
338.594

191.233
(24.702)
(23.735)
142.796

(34)
2.117
(12.707)
(542)
(11.166)

(47)
2.164
(8.378)
(653)
(6.914)

(60)
2.212
(6.645)
(7.343)
(11.836)

(8.849)
(72.492)
(96.614)
986
(7.582)

(6.253)
(143.628)
261.138
(377.514)
4.521
-

1.000
(9.169)
(48.084)
174.940
7.700
(295.614)
1.484
(616)

(184.551)

(261.736)

(168.359)

AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

(39.977)

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

124.758
84.781

69.944
54.814
124.758

(37.399)
92.213
54.814

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
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DEMONSTRAÇÕES COMBINADAS DO VALOR ADICIONADO
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
(Em milhares de reais - R$, exceto o lucro líquido por ação)

RECEITAS
Vendas de mercadorias, produtos e serviços
Outras receitas
Perdas esperadas de crédito

Nota
explicativa

31/12/2018

31/12/2017

31/12/2016

22
25
25

1.356.972
527
749

1.242.676
7.863
68

1.211.310
934
(476)

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

(280.738)
(168.365)

(294.673)
(162.193)

(278.364)
(144.785)

909.145

793.741

788.619

(16.023)

(17.287)

(18.028)

893.122

776.454

770.591

(464)
7.174
899.832

(451)
29.403
805.406

(427)
17.013
787.177

156.331
25.191
13.473
194.995

139.364
20.538
12.855
172.757

134.129
19.884
12.793
166.806

157.324
215.278
2.076
374.678

76.614
183.951
2.288
262.853

172.936
188.308
1.598
362.842

27

43.248
86.453
2.024
131.725

61.623
80.783
1.506
143.912

77.000
77.877
1.280
156.157

19.c)

72.491
125.943

154.039
71.845

54.338
47.034

198.434

225.884

101.372

899.832

805.406

787.177

VALOR ADICIONADO BRUTO
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO

11, 12 e 23

VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA COMPANHIA
VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA
Participação nos lucros de coligadas
Receitas financeiras
Outras
Valor adicionado total a distribuir

10
26

DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO
Pessoal:
Remuneração direta
Benefícios
FGTS

Impostos, taxas e contribuições:
Federais
Estaduais
Municipais

Remuneração de capitais de terceiros:
Juros e despesas bancárias
Aluguéis
Royalties

Remuneração de capitais próprios:
Dividendos e juros sobre o capital próprio
Lucros retidos

VALOR ADICIONADO DISTRIBUIDO
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
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GRUPO VIVARA
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS COMBINADAS
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018, DE 2017 E DE 2016
(Em milhares de reais - R$, exceto quando indicado de outra forma)
1.

CONTEXTO OPERACIONAL
O Grupo Vivara fundado em 1962, tem por objeto a fabricação e venda de joias e outros
artigos. As demonstrações financeiras combinadas contemplam as empresas: Tellerina
Comércio de Presentes e Artigos para Decoração S.A. e Conipa Indústria e Comércio de
Presentes, Metais e Artigos de Decoração Ltda. (as "Entidades do Grupo Vivara",
“Empresas” e ou “Grupo Vivara”), as quais são administradas como uma única entidade
econômica.
A Tellerina Comércio de Presentes e Artigos para Decoração S.A. (“Tellerina”) tem sua
sede social na cidade de Manaus - AM e centro administrativo na cidade de São Paulo SP. A Tellerina tem como atividades preponderantes, por meio da rede VIVARA, a
importação, a exportação e o comércio varejista e atacadista de joias, bijuterias, artigo
sem metais preciosos e suas ligas, folheados, pedras preciosas, relógios, instrumentos
cronométricos, artigos de couro e assemelhados, bem como a prestação de serviços de
“design” e de conserto de joias e bijuterias em geral. Em 31 de dezembro de 2018 a
Tellerina, possuía 175 lojas e 56 quiosques em operação no Brasil (167 lojas e 50
quiosques em 31 de dezembro de 2017, 161 lojas e 51 quiosques em 31 de dezembro de
2016).
A Conipa Indústria e Comércio de Presentes, Metais e Artigos de Decoração Ltda.
(“Conipa”) tem sede na cidade de Manaus, Estado do Amazonas. A Empresa tem como
atividade preponderante a fabricação de artefatos de joalheria, ourivesaria e relojoaria
com a comercialização desses produtos no varejo e atacado, incluindo também os serviços
prestados de reparação de joias e relógios. A Empresa foi constituída em 21 de julho de
2016 por meio de conferência de capital social, com transferência de bens, direitos e
obrigações (“Conferência”) da Tellerina.
REAPRESENTAÇÃO DOS VALORES CORRESPONDENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31
DE DEZEMBRO DE 2017 E DE 2016
No exercício findo em 31 de dezembro de 2018, a Administração identificou alguns ajustes
e reclassificações nos valores correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de
2017 e 2016, apresentados para fins de comparação. Os ajustes e reclassificações
referem-se a empresa Tellerina.
Os ajustes identificados são descritos abaixo:
2016
Originalmente apresentado
Amortização dos pontos comerciais
Atualização IPI a pagar
Registro de IR diferido
Baixa de ativo imobilizado
Partes relacionadas
Outros
Reclassificação de instrumentos financeiros
Efeito no resultado
Saldos reapresentados

Ativo

Passivo

854.311 606.404
(20.341)
4.050
13.746
(6.914)
14.363
(8.485)
31
24.972
24.972
880.168 626.941

Patrimônio
líquido
247.907
(16.977)
(2.270)
(8.509)
22.848
10.228
253.227

Resultado
91.144
(3.364)
(1.780)
13.746
1.595
31
101.372
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2017

Ativo

Originalmente apresentado
Amortização dos pontos comerciais
Atualização IPI a pagar
Obrigações tributárias
Partes relacionadas
Baixa de ativo imobilizado
Registro de IR diferido
Reclassificação de instrumentos financeiros
Efeito no resultado
Saldos reapresentados

2.

Passivo

841.273 540.538
(23.205)
5.234
8.238
13.190
(9.658)
(4.787)
42.955
766
766
870.192 545.118

Patrimônio
líquido

Resultado

300.736
(20.341)
(4.048)
22.848
(6.914)
13.776
19.017
325.074

206.868
(2.864)
(1.186)
(8.239)
2.127
29.179
225.885

1.

Amortização dos pontos comerciais - Amortização calculada pelo prazo de 5 anos a
contar da data da inauguração da loja, líquido dos créditos de PIS e COFINS.

2.

Atualização IPI a pagar - Atualização monetária Selic do saldo devedor de IPI
registrado na rubrica Obrigações tributárias.

3.

Obrigações tributárias – PIS e COFINS a recolher sobre a receita com direitos
autorais.

4.

Registro de IR diferido - Reconhecimento de Imposto de Renda e Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido diferidos sobre prejuízos fiscais.

5.

Venda de bem do ativo imobilizado à parte relacionada.

BASE DE ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS COMBINADAS
2.1.

Combinação das demonstrações financeiras
As demonstrações financeiras combinadas do Grupo Vivara, que são de
responsabilidade da Administração do Grupo, estão sendo apresentadas
exclusivamente com o objetivo de fornecer, por meio de uma única demonstração
financeira, informações relativas à totalidade das atividades do Grupo,
independentemente da disposição de sua estrutura societária.
As demonstrações financeiras combinadas estão apresentadas para fornecimento de
análises adicionais sobre as operações do Grupo Vivara, e não representam as
demonstrações financeiras individuais da Tellerina Comércio de Presentes e Artigos
para Decoração S.A. e da Conipa Indústria e Comércio de Presentes, Metais e
Artigos de Decoração Ltda., e não devem ser tomadas como base para fins de
cálculo de dividendos, impostos ou para quaisquer outros fins societários ou análise
de rentabilidade ou sobre performance.
As demonstrações financeiras combinadas do Grupo Vivara não contemplam
informações financeiras da coligada Etna Comércio de Móveis e Artigos para
Decoração S/A, citada na nota explicativa nº 17 no cálculo de “covenant” do
conglomerado econômico.
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A elaboração das demonstrações contábeis combinadas, requerem que a
Administração use julgamento na determinação e registro de estimativas contábeis.
Os ativos e passivos sujeitos a essas estimativas e premissas referem-se,
basicamente, ao imposto de renda diferido ativo e passivo, à provisão para tributos
e contribuições com exigibilidade suspensa, a provisão para passivos contingentes e
o valor justo dos títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos.
A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em
valores diferentes dos estimados, devido a imprecisões inerentes ao processo de
sua determinação. As estimativas e premissas adotadas são revisadas
periodicamente pela Administração do Grupo Vivara.
Os seguintes critérios foram adotados para a combinação das demonstrações
contábeis de cada empresa participante da combinação:
x

Eliminação dos saldos das contas de ativos e passivos entre as Empresas.

x

Eliminação das transações intercompanhias, dos saldos e dos ganhos e das
perdas não realizados em transações entre as Empresas. Perdas não realizadas
também são eliminadas, a menos que a transação possua evidências de perda
de valor (“impairment”) do ativo transferido.
A seguir demonstrativo dos saldos individuais e as respectivas eliminações:
2018

2.2.

Tellerina

Conipa

Eliminações

Combinado

Ativo
Passivo
Patrimônio líquido
Resultado

932.114
737.755
194.359
24.679

431.259
45.087
386.172
127.191

(473.726)
(344.212)
(129.514)
46.565

889.647
438.630
451.017
198.435

2017
Ativo
Passivo
Patrimônio líquido
Resultado

1.053.847
884.168
169.679
12.052

471.725
140.252
331.473
309.325

(655.380)
(479.302)
(176.078)
(95.492)

870.192
545.118
325.074
225.885

2016
Ativo
Passivo
Patrimônio líquido
Resultado

956.773
799.146
157.627
13.609

316.475
140.288
176.187
168.350

(393.080)
(312.493)
(80.587)
(80.587)

880.168
626.941
253.227
101.372

Declaração de conformidade
As demonstrações financeiras combinadas foram elaboradas de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil, emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos
Contábeis – CPC e aprovadas pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM.

2.3.

Declaração de relevância
A Administração do Grupo aplicou na elaboração das demonstrações financeiras
combinadas a orientação técnica OCPC 7 e Deliberação CVM nº 727/14, com a
finalidade de divulgar somente informações relevantes, que auxiliem os usuários
das demonstrações financeiras na tomada de decisões, sem que os requerimentos
mínimos existentes deixem de ser atendidos. Além disso, a Administração afirma
que todas as informações relevantes estão sendo evidenciadas e correspondem às
utilizadas na gestão do negócio.
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2.4.

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

2.5.

Revisões e novas interpretações dos pronunciamentos contábeis
CPC 48 – Instrumentos Financeiros
O CPC 48 descreve os requerimentos para classificar e mensurar os ativos e
passivos financeiros. Esta norma substitui o CPC 38– Instrumentos Financeiros:
Reconhecimento e Mensuração. O CPC 48 estabelece:
x Uma nova abordagem de classificação e mensuração de ativos financeiros que
reflete o modelo de negócios em que os ativos são administrados e suas
características de fluxo de caixa (parte I).
x Um novo modelo de perda de crédito “impairment” para os ativos financeiros,
com base nas perdas de crédito esperadas, em oposição ao modelo ”perdas
incorridas” atualmente aplicável do CPC 38 (parte II).
x Novos princípios e a simplificação dos requisitos para as relações de contabilidade
de hedge (parte III). Porém, CPC 48 não substitui os requerimentos para “macro
hedge accounting”.
As Empresas não possuem operações de “hedge accounting” e a adoção do CPC 48
não teve efeito significativo nas estimativas contábeis além das alterações no
método de mensuração de seus instrumentos financeiros. Foram avaliados os
possíveis impactos do novo pronunciamento e não foram identificadas operações
que pudessem sofrer efeito material com o novo pronunciamento.
Classificação e mensuração
De acordo com o CPC 48, a classificação e mensuração deve refletir o modelo de
negócios do Grupo e avaliar as características de fluxo de caixa dos instrumentos
financeiros. O novo pronunciamento institui três categorias de classificação para
ativos financeiros: mensurados ao custo amortizado, ao valor justo por meio de
outros resultados abrangentes e ao valor justo por meio do resultado, eliminando as
categorias existentes mantidos até o vencimento, empréstimos e recebíveis e
disponíveis para venda.
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O CPC 48 estabelece que todos os ativos financeiros reconhecidos que estão
inseridos no escopo do CPC 48 sejam subsequentemente mensurados ao custo
amortizado ou valor justo. Especificamente, os instrumentos de dívida que são
mantidos segundo um modelo de negócios, cujo objetivo é receber os fluxos de
caixa contratuais, e que possuem fluxos de caixa contratuais que se referem
exclusivamente a pagamentos do principal e dos juros sobre o valor principal devido
são geralmente mensurados ao custo amortizado ao final dos períodos contábeis
subsequentes. Instrumentos de dívida mantidos 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 possuírem termos contratuais que
estabelece datas para fluxos de caixa unicamente de pagamentos de principal e
juros sobre o principal remanescente, são geralmente mensurados a “valor justo
reconhecido através de outros resultados abrangentes” (“VJORA”). Todos os outros
instrumentos de dívida e investimentos em títulos patrimoniais são mensurados ao
valor justo ao final dos períodos contábeis subsequentes. Adicionalmente, de acordo
com o CPC 48, as entidades podem optar, de forma irrevogável, por apresentar as
alterações subsequentes ao valor justo de um investimento patrimonial (não
mantido para negociação nem uma contrapartida contingente reconhecida por um
comprador em uma combinação de negócios) em outros resultados abrangentes,
sendo somente a receita de dividendos reconhecida no resultado.
Para os ativos financeiros classificados de acordo com o CPC 38 como empréstimos
e recebíveis, cujo objetivo do modelo de negócios de acordo com o CPC 48 é captar
os fluxos de caixa contratuais, representando somente pagamentos de principal e
juros, a Administração concluiu que tais instrumentos financeiros atendem aos
critérios de mensuração e classificação de custo amortizado. Portanto, não se faz
necessária a mudança do método de mensuração desses instrumentos. A
Administração avaliou a classificação dos passivos financeiros e concluiu que não há
impacto na classificação e mensuração, pois o novo pronunciamento afeta
substancialmente os passivos financeiros classificados a valor justo por meio de
resultado (“VJR”).
CPC 47 – Receita de Contratos com Clientes
As Empresas adotaram, a partir de 1º de janeiro de 2018 o CPC 47 usando o
método de efeito cumulativo (sem expedientes práticos), com efeito de adoção
inicial da norma reconhecida na data da aplicação inicial.
Como resultado da implementação do CPC 47, as Empresas reavaliaram suas
práticas contábeis relacionadas à identificação das obrigações de desempenho e
concluíram que o CPC 47 não trouxe impactos significativos, na qual as receitas de
vendas são mensuradas com base no valor justo da contraprestação recebida/a
receber, excluindo descontos, abatimentos e impostos sobre vendas.
As receitas de vendas são reconhecidas quando for satisfeita a obrigação de
desempenho, ou seja, quando houver a transferência física do produto prometido e
o cliente obtiver o controle desse produto.
As devoluções de venda, inclusive das operações de venda on-line, quase em sua
totalidade são originadas da troca de produtos efetuada pelos clientes com valores
imateriais de reembolsos financeiros.
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As Empresas oferecem aos clientes garantia válida por 1 (um) ano, a partir da data
da compra, para joias e Life, e cobre eventuais defeitos que se refiram a aspectos
técnicos de fabricação. Na impossibilidade de reparo dentro das condições desta
garantia, outra peça igual ou similar de mesmo valor é fornecida sem qualquer
acréscimo. Para relógios e demais produtos a garantia atende o prazo legal de 90
dias ou o prazo estabelecido pelo fabricante. Adicionalmente para joias as Empresas
oferecem manutenção por tempo indeterminado para limpeza, polimento e ajuste
de tamanho, quando possível.
As Empresas possuem assistência técnica própria, efetuando serviços de conserto
de seus produtos mesmo fora da garantia. O valor cobrado para reparação do
produto vária de acordo com a natureza do defeito.
A Administração das Empresas não identificou impactos significativos em relação
aos padrões atuais de receita (CPC 30 e IAS 18) em relação ao reconhecimento das
receitas de vendas de produtos.
2.6.

Moeda funcional e de apresentação
Os itens incluídos nas demonstrações financeiras combinadas são mensurados
usando o real (R$), moeda do ambiente econômico no qual o Grupo atua, eleita
moeda funcional do Grupo e também de apresentação das demonstrações
financeiras combinadas.

2.7.

Uso de estimativas e julgamentos
A preparação das demonstrações financeiras combinadas de acordo com as normas
do CPC exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que
afetam a aplicação das políticas contábeis e os valores reportados de ativos,
passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas
estimativas. As estimativas e premissas são revistas de uma maneira contínua.
Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no exercício em que
as estimativas são revisadas e em quaisquer exercícios futuros afetados.
As informações sobre incertezas sobre premissas e estimativas que possuam um
risco significativo de resultar em um ajuste material no próximo exercício financeiro
estão incluídas nas seguintes notas explicativas:
x Notas explicativas nº 11 e nº 12 - vida útil e análise do valor recuperável
(“impairment”) do imobilizado e intangível.
x Nota explicativa nº 17 - valor justo dos títulos e valores mobiliários e
instrumentos financeiros derivativos
x Nota explicativa nº 18 - provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas.
x Nota explicativa nº 21.b) – imposto de renda e contribuição social diferidos

3.

PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS
a) Princípios gerais e critério de reconhecimento de receita
Ativos, passivos, receitas e despesas são apurados de acordo com o regime de
competência. A receita de venda é reconhecida na demonstração do resultado quando
for satisfeita a obrigação de desempenho, ou seja, quando houver a transferência física
do produto prometido e o cliente obtiver o controle desse produto. A receita de vendas
é apresentada líquida de deduções, incluídos os impostos calculados sobre as vendas.
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b) Transações em moeda estrangeira
Transações em moedas estrangeiras são inicialmente reconhecidas pelo valor de
mercado das moedas correspondentes na data que a transação se qualifica para
reconhecimento. Ativos e passivos monetários denominados em moedas estrangeiras
são traduzidos para o Real de acordo com a cotação do mercado nas datas dos
balanços. Diferenças oriundas no pagamento, na conversão de itens monetários são
reconhecidas no resultado financeiro.
c) Instrumentos financeiros
Classificação e mensuração de ativos e passivos financeiros
O CPC 48 retém em grande parte os requerimentos existentes no CPC 38 para a
classificação e mensuração de passivos financeiros. No entanto, ele elimina as antigas
categorias do CPC 38 para ativos financeiros: mantidos até o vencimento, empréstimos
e recebíveis e disponíveis para venda.
A classificação dos ativos e passivos financeiros segundo o CPC 48 é geralmente
baseada no modelo de negócios no qual um ativo financeiro é gerenciado e em suas
características de fluxos de caixa contratuais.
Conforme o CPC 48, no reconhecimento inicial, um ativo financeiro é classificado como
mensurado: a custo amortizado; valor justo por meio dos outros resultados
abrangentes (“VJORA”); ou valor justo por meio de resultado (“VJR”).
As seguintes políticas contábeis aplicam-se à mensuração subsequente dos ativos
financeiros:
Ativos financeiros
mensurados a VJR

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

Ativos financeiros
mensurados a custo
amortizado

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

Instrumentos patrimoniais ao
VJORA

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

Sob o CPC 48, um ativo financeiro é mensurado ao custo amortizado se atender ambas
as condições a seguir e não for designado como mensurado a VJR:
x É mantido dentro de um modelo de negócio cujo objetivo seja manter ativos

financeiros para receber fluxos de caixa contratuais.
x Seus termos contratuais geram, em datas específicas, fluxos de caixa que são

relativos ao pagamento de principal e juros sobre o valor principal em aberto.
Um instrumento de dívida é mensurado a VJORA se atender ambas as condições a
seguir e não for designado como mensurado a VJR:
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x É mantido dentro de um modelo de negócio cujo objetivo é atingido tanto pelo

recebimento de fluxos de caixa contratuais quanto pela venda de ativos financeiros.
x Seus termos contratuais geram em datas específicas, fluxos de caixa que são

apenas pagamentos de principal e juros sobre o valor principal em aberto.
No reconhecimento inicial de um investimento em um instrumento patrimonial que não
seja mantido para negociação, as Empresas podem optar irrevogavelmente por
apresentar alterações subsequentes no valor justo do investimento em outros
resultados abrangentes (“ORA”). Esta escolha é feita investimento por investimento.
Todos os ativos financeiros não classificados como mensurados ao custo amortizado ou
VJORA, conforme descrito acima, são classificados como VJR. Isso inclui todos os
ativos financeiros derivativos. No reconhecimento inicial, as Empresas podem designar
de forma irrevogável um ativo financeiro que de outra forma atenda os requerimentos
para ser mensurado ao custo amortizado ou como VJORA como VJR se isso eliminar ou
reduzir significativamente um descasamento contábil que de outra forma surgiria
(opção de valor justo disponível no CPC 48).
Um ativo financeiro é inicialmente mensurado pelo valor justo, acrescido, para um item
não mensurado a VJR, dos custos de transação que são diretamente atribuíveis à sua
aquisição.
A tabela a seguir apresenta as categorias de mensuração originais no CPC 38 e as
novas categorias de mensuração do CPC 48 para cada classe de ativos e ou passivos
financeiros das Empresas.

Ativos

CPC 38
Nota
explicativa

Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber
Contas a receber partes
relacionadas
Instrumento derivativo – swap
Total ativos financeiros
Fornecedores
Empréstimos
Partes relacionadas a pagar

CPC 48
Categoria

Valores
contábeis

Categoria

Valores
contábeis

5
7

Empréstimos e recebíveis
Empréstimos e recebíveis

84.781
214.981

Custo amortizado
Custo amortizado

84.781
214.981

20
30

Empréstimos e recebíveis
VJR

11.609
10.698
322.069

Custo amortizado
VJR

11.609
10.698
322.069

13
17
20

Outros passivos
Outros passivos
Outros passivos

(46.204)
(215.445)
(478)
(262.127)

Custo amortizado
Custo amortizado
Custo amortizado

(46.204)
(215.445)
(478)
(262.127)

Total passivos financeiros

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

10
10
10
5
5
5

A vida útil estimada dos bens do imobilizado são revisadas anualmente na data de
encerramento das demonstrações financeiras combinadas. Quando aplicável, os efeitos
decorrentes de alterações na vida útil remanescente são registrados prospectivamente.
i) Intangível
Representado pelo custo de aquisição de exploração de ponto comercial com
amortização determinada conforme o prazo do contrato de locação, que para as lojas e
quiosques são de 5 (cinco) anos. A aquisição de ponto comercial não é feita para todos
os pontos de venda da rede, pois em determinadas localidades esse custo não é
necessário.
Registram também os softwares adquiridos de terceiros, inclusive os em
desenvolvimento.
j) Investimento
Conforme requerido pelas práticas contábeis adotadas no Brasil, os investimentos
apresentados nas demonstrações financeiras combinadas são ajustados pelo método
de equivalência patrimonial.
k) Ajuste a valor presente
Os ativos e passivos monetários de curto prazo são analisados e ajustados ao valor
presente quando o efeito é considerado significativo em relação às demonstrações
financeiras combinadas tomadas como um todo.
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l) Redução ao valor recuperável (“impairment”)
A Administração analisa anualmente se existem evidências de que o valor contábil de
um ativo não será recuperado (redução ao valor recuperável dos ativos). Caso tais
evidências estejam presentes, é estimado o valor recuperável do ativo, sendo este o
maior valor entre: (i) seu valor justo menos os custos que seriam incorridos para
vendê-lo; e (ii) seu valor em uso. O valor de uso é equivalente aos fluxos de caixa
descontados (antes dos impostos) derivados do uso contínuo do ativo. Quando o valor
residual contábil do ativo exceder seu valor recuperável, é reconhecida a redução
(provisão) do saldo contábil desse ativo (“impairment”).
m) Arrendamento mercantil
A classificação dos contratos de arrendamento entre financeiro e operacional é
realizada pelas Empresas no momento da sua contratação. Os arrendamentos são
classificados como financeiros sempre que os termos do contrato de arrendamento
transferirem substancialmente todos os riscos e benefícios da propriedade do bem para
o arrendatário.
Os arrendamentos nos quais uma parcela significativa dos riscos e benefícios da
propriedade é retida pelo arrendador são classificados como arrendamentos
operacionais. Os pagamentos efetuados para arrendamentos operacionais são
registrados como despesa do exercício pelo método linear, durante o período de
arrendamento.
Quando aplicável, os arrendamentos financeiros são capitalizados no balanço
patrimonial no início do arrendamento pelo menor valor entre o valor justo do bem
arrendado e o valor presente dos pagamentos mínimos do arrendamento.
Cada parcela paga do arrendamento financeiro é alocada, parte ao passivo e parte aos
encargos financeiros a apropriar, para que, dessa forma, seja obtida uma taxa efetiva
de juros constante sobre o saldo da dívida em aberto. As obrigações correspondentes,
líquidas dos encargos financeiros, são classificadas no passivo circulante e não
circulante de acordo com o prazo do contrato. O bem do imobilizado adquirido por
meio de arrendamentos financeiros é depreciado durante a vida útil-econômica do
ativo ou de acordo com o prazo do contrato de arrendamento, quando esse for menor.
n) Provisões
Reconhecidas quando:
x O Grupo tem uma obrigação presente (legal ou presumida) como resultado de
eventos passados, sendo provável que uma saída de recursos seja necessária para
liquidar a obrigação e o valor possa ser estimado com segurança.
x São quantificadas ao valor presente do desembolso esperado para liquidar a
obrigação, utilizando a taxa adequada de desconto de acordo com os riscos
relacionados ao passivo. São atualizadas até a data de apresentação das
demonstrações financeiras combinadas pelo montante estimado das perdas
prováveis, observada sua natureza e apoiada na opinião dos assessores jurídicos.
o) Receitas e despesas financeiras
As receitas financeiras abrangem receitas de juros que são reconhecidas no resultado
pelo método de juros efetivos. As despesas financeiras abrangem as despesas
bancárias que são reconhecidas no resultado pelo método de juros efetivos.
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p) Imposto de renda e contribuição social
Impostos correntes e diferidos
O imposto de renda e a contribuição social correntes e diferidos são calculados com
base nas alíquotas de 15%, acrescida do adicional de 10% sobre o lucro tributável
excedente a R$240, para imposto de renda e de 9% sobre o lucro tributável para
contribuição social e consideram a compensação de prejuízos fiscais e base negativa de
contribuição social, limitada a 30% do lucro real.
A despesa com imposto de renda e contribuição social compreende os impostos
correntes e diferidos, os quais são reconhecidos no resultado.
O imposto corrente é o imposto a pagar ou a receber esperado sobre o lucro ou
prejuízo tributável do exercício, a taxas de impostos decretadas ou substantivamente
decretadas na data de apresentação das demonstrações financeiras combinadas e
qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercícios anteriores.
O imposto diferido é reconhecido com relação às diferenças temporárias e prejuízos
fiscais e base negativa entre os valores contábeis de ativos e passivos para fins
contábeis e os correspondentes valores usados para fins de tributação. O imposto
diferido é mensurado pelas alíquotas que se espera que sejam aplicadas às diferenças
temporárias e prejuízos fiscais e base negativa quando elas forem realizadas, com
base nas leis que foram decretadas, ou substantivamente decretadas, até a data de
apresentação das demonstrações financeiras.
Os ativos e passivos fiscais diferidos são compensados caso haja um direito legal de
compensar passivos e ativos fiscais correntes, e eles estejam relacionados a imposto
de renda lançado pela mesma autoridade tributária sobre a mesma entidade sujeita à
tributação.
Um ativo de imposto de renda e contribuição social diferidos é reconhecido por perdas
fiscais, créditos fiscais e diferenças temporárias dedutíveis não utilizadas quando é
provável que lucros futuros sujeitos à tributação estarão disponíveis e contra os quais
serão utilizados.
Ativos de imposto de renda e contribuição social diferidos são revisados na data de
apresentação das demonstrações financeiras combinadas e serão reduzidos na medida
em que sua realização não seja mais provável.
Incentivos fiscais - lucro da exploração
Devido ao fato de sua fábrica de joias estar situada na área da Superintendência do
Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM e mediante o Ato Declaratório Executivo da
Delegacia da Receita Federal em Manaus nº 146, de 25 de novembro de 2011, a
Conipa possui incentivo de redução do valor do IRPJ a pagar equivalente a 75% do
valor apurado sobre o lucro da exploração, aplicado sobre as vendas dos produtos de
fabricação própria produzidos na Zona Franca de Manaus, reconhecidas no resultado e,
posteriormente, destinadas à reserva de capital no patrimônio líquido.
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Em virtude do benefício concedido, a Conipa está obrigada a: (i) cumprir a legislação
trabalhista e social e das normas de proteção e controle do meio ambiente;
(ii) aplicação do valor da redução do IRPJ em atividade diretamente ligada à produção
na área de atuação da SUDAM; (iii) constituição de reserva de capital com o valor
resultante da redução, a qual somente poderá ser utilizada para absorção de prejuízo
ou aumento de capital social; (iv) proibição de distribuição aos sócios ou acionistas do
valor do imposto que deixar de ser pago em virtude da redução, sob pena de perda do
incentivo e da obrigação de recolher, com relação à importância distribuída, o imposto
que a Conipa tiver deixado de pagar, sem prejuízo da incidência do imposto sobre o
lucro distribuído como rendimento e das penalidades cabíveis; e (v) apresentação
anual da declaração de rendimentos, indicando o valor da redução correspondente ao
exercício, observadas as normas em vigor sobre a matéria.
q) Lucro por ação
O lucro básico por ação é calculado mediante a divisão do lucro atribuível aos
acionistas das Empresas, pela quantidade média ponderada de ações ordinárias
emitidas durante o exercício.
O lucro diluído por ação é calculado mediante o ajuste da quantidade média ponderada
de ações ordinárias em circulação, para presumir a conversão de todas as ações
ordinárias potenciais diluídas pelas opções de compra de ações exercíveis.
r) Segmentos operacionais
Os segmentos operacionais são apresentados de modo consistente com o relatório
interno fornecido para o principal tomador de decisões do Grupo, que é o CEO do
Grupo, responsável pela alocação de recursos e pela avaliação de desempenho dos
segmentos operacionais.
4.

NOVOS PRONUNCIAMENTOS, ALTERAÇÕES E INTERPRETAÇÕES EMITIDOS PELO CPC E
NORMAS PUBLICADAS AINDA NÃO VIGENTES
CPC 06(R2) – Operações de arrendamento mercantil
CPC 06(R2) - Operações de arrendamento mercantil, que substitui o CPC 06(R1) Operações de arrendamento mercantil, elimina a distinção entre arrendamentos
operacionais e arrendamentos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2019. Além disso, a
norma exige o reconhecimento de um ativo (o direito de usar o item arrendado) e um
passivo financeiro relativo aos de aluguéis futuros descontados a valor presente para
praticamente todos os contratos de arrendamento.
Despesas com arrendamento operacional são substituídas por despesas de depreciação
relacionadas ao direito de uso e despesas de juros relacionadas ao passivo de
arrendamento. Anteriormente, as Empresas reconheciam principalmente despesas de
arrendamento operacional pelo método linear pelo prazo do arrendamento e reconhecia os
ativos e os passivos somente na medida em que houvesse uma diferença de tempo entre
os pagamentos reais do arrendamento e o período de competência da despesa de aluguel.
Assim, indicadores de desempenho como o EBITDA (“Earnings Before Interest, Taxes,
Depreciation and Amortization”) e, em menor medida, o resultado operacional serão
positivamente impactados; inversamente, o resultado financeiro será afetado
negativamente.
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Por fim, o lucro líquido também será afetado, pois a despesa total de arrendamento
(despesa de depreciação somada despesa financeira) é geralmente maior no início do
contrato e diminui ao longo do tempo, ao contrário de um encargo linear sob o padrão
atual. Adicionalmente, o caixa líquido das atividades operacionais será maior, uma vez
que os pagamentos em dinheiro pela parte principal do passivo de arrendamento e os
juros relacionados serão classificados como fluxos de caixa das atividades de
financiamento.
A adoção da norma CPC 06(R2) afetará principalmente o reconhecimento de
arrendamentos operacionais para as lojas das Empresas.
A Administração decidiu adotar a abordagem retrospectiva modificada como método de
transição em 1º de janeiro de 2019, e prospectivamente desde o início do primeiro
período praticável.
A Administração optou em aplicar as duas isenções de reconhecimento propostas pela
norma nos seguintes contratos: (i) locações de bens de curto prazo (inferior ou igual a
doze meses); e (ii) arrendamentos de propriedade relacionados a ativos de baixo valor ou
com valores variáveis.
Aluguéis não incluídos na avaliação inicial do passivo (por exemplo, alugueis variáveis)
são classificados como despesas operacionais, assim como os encargos relacionados a
arrendamentos de curto prazo, de baixo valor ou com valores variáveis.
O prazo do arrendamento será o período legalmente aplicável do contrato e levará em
conta as opções de rescisão e renovação por vias judiciais, cujo uso pelas Empresas é
razoavelmente certo.
Os fluxos de pagamentos de aluguéis são ajustados a valor presente, considerando o
prazo remanescente de cada contrato, e aplicando taxa de desconto que corresponde às
cotações de mercado nas datas inicias de cada um dos contratos de arrendamento e
equivalente às captações com montantes que representam o total de investimentos para
abertura de novas lojas.
As Empresas detêm 235 contratos de compromissos de arrendamento mercantil
operacional em 31 de dezembro de 2018 e estima que a maior parte destes compromissos
se referem a pagamentos de arrendamentos de longo prazo.
Mensuração do passivo de arrendamento e do ativo de direito de uso
Dos contratos que foram escopo da norma, a Administração do Grupo considerou como
componente de arrendamentos somente o valor do aluguel mínimo fixo para fins de
avaliação do passivo. Em 1º de janeiro de 2019, a mensuração do passivo de
arrendamento corresponde ao total dos pagamentos futuros de aluguéis fixos, líquido de
impostos, nos quais consideramos as renovatórias de acordo com a política interna do
Grupo, cujo prazo ocorre normalmente um ano antes do vencimento do contrato quando
identificamos a “razoável certeza” da renovação. Esses fluxos de pagamentos são
ajustados a valor presente, considerando a taxa real de desconto. A taxa real de desconto
corresponde às cotações de mercado (referência em % CDI acumulado em 1º de janeiro
de 2019) para captações com montantes que representam o total de investimentos para
abertura de novas lojas, considerando o prazo remanescente de cada safra de contratos.
O Grupo optou pela utilização do expediente prático de utilizar uma taxa de desconto real
única de acordo com os respectivos prazos para os contratos que apresentam
características semelhantes.
A mensuração do ativo de direito de uso corresponde ao valor inicial do passivo de
arrendamento mais os custos diretos iniciais incorridos. A Administração do Grupo optou
por utilizar o expediente prático para transição e não considerar os custos iniciais na
mensuração inicial do ativo de direito de uso, com isso mantendo o mesmo valor do
passivo inicial de arrendamento.
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Em 1º de janeiro de 2019, a Administração do Grupo reconhecerá um ativo de direito de
uso e um passivo de arrendamento ao valor presente de R$226.195.
ICPC 22 - Incerteza sobre o tratamento de impostos sobre o lucro
Em dezembro de 2018, o CPC emitiu a ICPC 22 – Incerteza sobre o Tratamento de
Impostos sobre o Lucro, com o objetivo de clarificar a contabilização quando há incertezas
dos impostos sobre o lucro regulamentados pelo CPC 32 – Tributos sobre o Lucro. Esse
pronunciamento contábil tem vigência para exercícios sociais que se iniciarem a partir de
1º de janeiro de 2019. Este pronunciamento contábil terá vigência para exercícios sociais
que se iniciarem a partir de 1º de janeiro de 2019.
A Tellerina mantém discussão judicial referente a processos de compensação de imposto
de renda e contribuição social no montante de R$5.452, porém entende que a autoridade
fiscal aceitará o tratamento fiscal adotado, por isso o valor envolvido é informado na nota
explicativa nº 18 no montante de processos com classificação de risco possível.
5.

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
Combinado
2017
2016

2018
Caixa
Bancos conta movimento
Aplicações financeiras (*)
Total

5.878
22.646
56.257
84.781

6.770
11.880
106.108
124.758

9.351
22.888
22.575
54.814

(*) Em 31 de dezembro de 2018 as aplicações financeiras são representadas por: (i)
aplicações automáticas no valor de R$6.249 remuneradas à taxa de 10% da variação
do Certificado de Depósito Interfinanceiro – CDI (R$1.081 em 2017 e R$811 em
2016); e (ii) operações compromissadas, no montante de R$50.008, remuneradas à
taxa de 75% do CDI (R$105.027 em 2017 e R$21.764 em 2016).
6.

TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
São representadas por Recibos de Depósito Bancário - RDBs, remunerados por 95% da
variação do CDI.
A operação é mantida como garantia ao empréstimo de capital de giro mantido com o
Banco do Nordeste do Brasil - BNB, com vencimento para 18 de novembro de 2019,
conforme mencionado na nota explicativa nº 17.

7.

CONTAS A RECEBER
2018
Operadoras de cartões (*)
Cheques a compensar
Boletos
Subtotal
Provisão para perdas esperadas de crédito
Total

Combinado
2017

2016

209.001 172.259 305.323
3.436
4.324
6.099
3.323
3.723
3.272
215.760 180.306 314.694
(779)
(1.528)
(1.596)
214.981 178.778 313.098
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(*) Como parte da estratégia de gerenciamento de caixa, a Tellerina antecipa parte dos
recebíveis de cartão de crédito sem direito de regresso às administradoras de cartões
de crédito, os quais estão apresentados líquidos das taxas de administração por elas
cobradas.
Os saldos a receber por idade de vencimento estão distribuídos conforme segue:
2018
Vencidos:
De 1 a 30 dias
De 31 a 60 dias
De 61 a 90 dias
De 91 a 120 dias
De 121 a 150 dias
De 151 a 180 dias
Acima de 180 dias
A vencer:
De 1 a 30 dias
De 31 a 60 dias
De 61 a 90 dias
De 91 a 120 dias
De 121 a 150 dias
De 151 a 180 dias
Acima de 180 dias
Total

Combinado
2017

2016

404
191
7
12
11
12
779

655
47
16
22
12
8
1.528

219
236
79
47
133
157
1.590

82.885
34.685
11.949
11.518
8.652
10.805
53.850
215.760

23.151
16.777
27.898
28.171
20.121
19.631
42.269
180.306

101.811
46.211
52.935
30.210
26.631
16.555
37.880
314.694

A Administração mensura a provisão para perdas de contas a receber de clientes em um
valor equivalente à PCE durante a vida útil. As perdas de crédito esperadas sobre as
contas a receber de clientes são estimadas usando uma matriz de provisão com base na
experiência de inadimplência passada do devedor e em uma análise da posição financeira
atual do devedor, ajustadas com base em fatores específicos aos devedores, condições
econômicas gerais do setor no qual os devedores operam e uma avaliação do curso atual
e projetado das condições na data de relatório. O Grupo constituiu provisão para perdas
para 100% das contas a receber vencidas há mais de 180 dias, uma vez que a experiência
histórica indicou que essas contas a receber em geral não são recuperáveis.
A movimentação da provisão para perdas esperadas de crédito está demonstrada a
seguir:
2018
Saldo no início do exercício
Complementos
Reversões
Saldo no fim do exercício

Combinado
2017
2016

(1.528)
(1.045)
1.794
(779)
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(1.596)
(6.644)
6.712
(1.528)

(1.120)
(1.257)
781
(1.596)
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8.

ESTOQUES
2018
Produtos acabados (*)
Matérias-primas
Material de consumo e embalagens
Estoque em trânsito e adiantamentos a fornecedores
Provisão para perdas
Total

Combinado
2017

2016

247.898 190.704 194.709
62.106
50.667
50.339
10.173
6.820
7.479
32.096
26.185
60.594
(3.983) (2.714)
(3.082)
348.290 271.662 310.039

A movimentação da provisão para perdas dos estoques está demonstrada a seguir:
2018
Saldo no início do exercício
Complementos
Reversões
Saldo no fim do exercício

Combinado
2017
2016

(2.714)
(2.051)
782
(3.983)

(3.082)
(756)
1.124
(2.714)

(4.675)
(477)
2.070
(3.082)

As Empresas constituem provisão para os estoques de giro lento e perdas estimadas no
processo de derretimento de joias em ouro e prata de coleções descontinuadas ou
adquiridas de clientes.
É considerado como de giro lento os produtos não vendidos em até 1 (um) ano.
As perdas no processo de derretimento de joias não são relevantes percentualmente
devido a tecnologia utilizada na recuperação das matérias-primas envolvidas (ouro, prata
e pedras).
9.

IMPOSTOS A RECUPERAR
2018

Combinado
2017
2016

IRPJ
CSLL
ICMS
PIS e COFINS
Outros
Total

25.573
27.813
35.276
1.726
31
90.419

73.306
37.459
29.770
1.451
141.986

15.791
2.005
21.057
1.014
26
39.893

Ativo circulante
Ativo não circulante

56.933
33.486
90.419

14.221
127.765
141.986

18.949
20.944
39.893

O crédito de IRPJ e CSLL foi apurado através da exclusão da sua base de cálculo do
incentivo de ICMS da Zona Franca de Manaus, referente ao período de 2013 a 2016, com
expectativa de realização total no exercício de 2019 através da compensação com outros
tributos federais.
Os valores a recuperar de longo prazo são créditos de ICMS gerados pelo acúmulo de
saldo credor nas operações de lojas Vivara localizadas em grande parte nos Estados de
Pernambuco, Rio Grande do Norte e Alagoas.

28

319

Grupo Vivara

Em Pernambuco, que concentra a maior parte desse saldo credor, o Grupo solicitou
Regime Especial visando a não aplicação das Margens de Valor Agregado previstas no
Anexo 12 do Decreto nº 44.650/2017; e caso não sejam acolhidas as preliminares,
requer-se concessão de Regime Especial para recolhimento do ICMS devido por
antecipação da seguinte forma: no primeiro ano: margem de valor agregado fixada em
5%; no segundo ano: margem de valor agregado fixada em 10%; e no terceiro ano:
margem de valor agregado fixada em 20%.
10. INVESTIMENTO
O Grupo possui participação societária na coligada PP-NMM Administração de Bens LTDA.
(“PP-NMM”), que tem como objeto social a aquisição e administração de bens próprios e
de terceiros, para uso próprio e de terceiros, incluindo sem limitação, aeronaves.
A PP-NMM tem como atividade atual exclusiva a administração de uma aeronave que é
utilizada de forma compartilhada entre todos os sócios da PP-NMM, inclusive pelo Grupo. .
O Grupo realiza pagamentos mensais a PP-NMM em decorrência de adiantamentos para
futuro aumento de capital (AFAC) em valores condizentes a sua participação societária nas
despesas de manutenção da aeronave e operacionais da PP-NMM..
31 de dezembro de 2018

PP-NMM Administração de Bens LTDA.

Patrimônio
líquido

Participação
no capital
social

Investimento

(320)

30%

(96)

Patrimônio
líquido

Participação
no capital
social

Investimento

1.226

30%

368

Patrimônio
líquido

Participação
no capital
social

Investimento

2.731

30%

819

Resultado de
equivalência
patrimonial
(464)

31 de dezembro de 2017

PP-NMM Administração de Bens LTDA.

Resultado de
equivalência
patrimonial
(451)

31 de dezembro de 2016

PP-NMM Administração de Bens LTDA.

Resultado de
equivalência
patrimonial
(427)

A empresa registrou um prejuízo de R$1.546 no exercício findo em 31 de dezembro de 2018
(R$1.505 em 2017 e R$1.423 em 2016).
A movimentação do investimento está demonstrada a seguir:
Combinado
2018 2017 2016
Saldo no início do exercício
Resultado de equivalência patrimonial
Saldo no fim do exercício

368
(464)
(96)
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819 1.246
(451) (427)
368
819
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11. IMOBILIZADO
Taxa média
anual de
depreciação
%
Benfeitorias em imóveis de
terceiros
Móveis e utensílios
Máquinas, equipamentos e
instalações
Veículos
Equipamentos de
Informática
Imóveis
Adiantamento a
fornecedores e construção
em andamento(*)
Total

(*)

Combinado

Custo

2018
Depreciação
acumulada

Valor
residual

2017
Valor
Residual

2016
Valor
Residual

20
10

52.684
31.452

(38.847)
(16.422)

13.837
15.030

12.935
14.389

16.579
15.351

10
20

16.250
1.459

(9.497)
(1.328)

6.753
131

6.997
81

6.636
160

20
-

15.949
350

(12.523)
-

3.426
350

3.073
-

2.596
-

1.297
119.441

(78.617)

1.297
40.824

1.567
39.042

1.515
42.837

-

Refere-se ao custo das obras em novos pontos de venda, e as reformas significativas nos já
existentes, que posteriormente são transferidos para a linha de benfeitorias em imóveis de terceiros
com a inauguração ou reabertura desses pontos de venda.

A movimentação do imobilizado está demonstrada a seguir:
2017
Custo:
Benfeitorias em imóveis de terceiros
Móveis e utensílios
Máquinas, equipamentos e instalações
Veículos
Equipamentos de informática
Imóvel
Adiantamento a fornecedores e construção em
andamento

Depreciação:
Benfeitorias em imóveis de terceiros
Móveis e utensílios
Máquinas, equipamentos e instalações
Veículos
Equipamentos de informática

Total

Combinado
Baixas
Transferências

45.935
28.218
15.339
1.369
14.343
350

570
3.234
911
90
1.625
-

(19)
-

6.179
-

1.217
106.771

6.277
12.707

(18)
(37)

(6.179)
-

(33.000)
(13.829)
(8.342)
(1.288)
(11.270)
(67.729)

(5.847)
(2.593)
(1.155)
(40)
(1.254)
(10.889)

39.042

2016
Custo:
Benfeitorias em imóveis de terceiros
Móveis e utensílios
Máquinas, equipamentos e instalações
Veículos
Equipamentos de informática
Imóvel
Adiantamento a fornecedores e construção em
andamento

Adições

1.818

Adições

1
1
(36)

2018

52.684
31.452
16.250
1.459
15.949
350
1.297
119.441

-

(38.847)
(16.422)
(9.497)
(1.328)
(12.523)
(78.617)

-

40.824

Combinado
Baixas
Transferências

2017

45.935
28.218
15.339
1.369
14.343
350

44.137
26.732
13.888
1.415
12.766
350

1.545
1.445
1.577
-

(1.806)
(59)
(46)
-

3.604
6
-

1.165
100.453

3.811
8.378

(149)
(2.060)

(3.610)
-

1.217
106.771
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2016
Depreciação:
Benfeitorias em imóveis de terceiros
Móveis e utensílios
Máquinas, equipamentos e instalações
Veículos
Equipamentos de informática

Total

Depreciação:
Benfeitorias em imóveis de terceiros
Móveis e utensílios
Máquinas, equipamentos e instalações
Veículos
Equipamentos de informática

Total

Combinado
Baixas
Transferências

2017

(27.558)
(11.381)
(7.252)
(1.255)
(10.170)

(6.657)
(2.448)
(1.090)
(80)
(1.100)

1.215
47
-

-

(33.000)
(13.829)
(8.342)
(1.288)
(11.270)

(57.616)

(13.502)

1.262

-

(67.729)

-

39.042

42.837
2015

Custo:
Benfeitorias em imóveis de terceiros
Móveis e utensílios
Máquinas, equipamentos e instalações
Veículos
Equipamentos de informática
Imóvel
Adiantamento a fornecedores e construção em
andamento

Adições

(2.997)
Adições

(798)
Baixas

Transferências

2016

42.086
25.843
12.381
1.415
12.282
-

201
886
2.022
521
350

(515)
(37)
-

1.850
3
-

44.137
26.732
13.888
1.415
12.766
350

353
94.360

2.665
6.645

(552)

(1.853)
-

1.165
100.453

(20.061)
(8.996)
(6.555)
(615)
(9.093)
(45.320)

(7.497)
(2.385)
(697)
(640)
(1.078)
(12.297)

1
1

-

(27.558)
(11.381)
(7.252)
(1.255)
(10.170)
(57.616)

49.040

(5.652)

(551)

-

42.837

12. INTANGÍVEL
2017
Custo:
Pontos comerciais
Sistema de informática

30.946
13.393
44.339

Amortização:
Pontos comerciais
Sistema de informática
Total

(24.611)
(6.285)
13.443

2016
Custo:
Pontos comerciais
Sistema de informática

30.293
13.393
43.686

Amortização:
Pontos comerciais
Sistema de informática
Total

(21.355)
(3.629)
18.702
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Combinado
Adições Baixas
542
542
(2.633)
(2.501)
(4.592)

(40)
(1)
(41)

30.906
13.934
44.840

(41)

(27.244)
(8.786)
8.810

Combinado
Adições Baixas
653
653
(3.256)
(2.656)
(5.259)

2018

2017

-

30.946
13.393
44.339

-

(24.611)
(6.285)
13.443

Grupo Vivara

2015
Custo:
Pontos comerciais
Sistema de informática
Amortização:
Pontos comerciais
Sistema de informática
Total

Combinado
Adições Baixas

2016

30.173
6.820
36.993

291
7.052
7.343

(171)
(479)
(650)

30.293
13.393
43.686

(17.552)
(2.097)
17.344

(3.803)
(1.929)
1.611

397
(253)

(21.355)
(3.629)
18.702

13. FORNECEDORES
O saldo é constituído em quase sua totalidade por compra de matéria-prima e
mercadorias para revenda, com prazo médio de pagamento de 90 dias.
Combinado
2018
2017
Fornecedores nacionais
Fornecedores estrangeiros
Total

21.197
25.007
46.204

30.357
23.364
53.721

2016
23.703
16.130
39.833

14. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS
Combinado
2017
2016

2018
Provisão de férias
Salários
Bônus
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF
Outras
Total

12.159
13.878
5.325
2.772
9.262
4.325
419
48.140

11.383
12.566
2.593
8.680
4.255
392
39.869

10.887
10.224
2.795
8.184
2.885
616
35.591

15. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
2018
30.139
18.517
13.221
10.717
1.014
73.608

ICMS
IPI (*)
PIS e COFINS
IRPJ e CSLL
Outras
Total

Combinado
2017
2016
25.807
16.512
20.060
16.688
2.203
81.270

11.079
14.399
12.954
23.706
4.822
66.960
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(*) A Tellerina deixou de recolher o IPI apurado mensalmente desde a competência de
julho de 2014 devido a liminar obtida com essa finalidade no tocante à incidência no
desembaraço aduaneiro de bem industrializado e na saída do estabelecimento
importador para comercialização no mercado interno, ante a equiparação do
importador ao industrial, quando o primeiro não o beneficia no campo industrial.
16. PARCELAMENTO DE TRIBUTOS
Combinado
2018
2017
2016
ICMS (a)
REFIS federal, Lei nº 11.941/09 (b)
REFIS federal, Lei nº 12.996/14 (c)
REFIS federal, PERT (d)
Outros tributos parcelados
Total

1.221
146
798
1.169
3.334

2.357
622
897
2.846
6.722

3.459
4.086
968
361
8.874

Passivo circulante
Passivo não circulante

1.224
2.110
3.334

1.972
4.750
6.722

2.936
5.938
8.874

(a) Representado por débitos dos exercícios de 2014 a 2017, com os Estados de Brasília,
Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, cujo período de parcelamento é de 60 meses para
Brasília, 48 meses para Mato Grosso e 36 meses para Mato Grosso do Sul.
(b) Em novembro de 2009, as Empresas aderiram ao Programa de Recuperação Fiscal REFIS, instituído pela Lei nº 11.941/09 e pela Medida Provisória nº 470/09, para
parcelamento de débitos previdenciários e outros débitos fiscais, relativos ao exercício
de 2009, optando pelo pagamento em 180 meses. Em agosto de 2017 as Empresas
optaram pela desistência parcial desse parcelamento, apenas dos vinculado a RFB,
para inclusão do débito remanescente no Programa Especial de Regularização
tributário – PERT.
(c) Em novembro de 2014, as Empresas aderiram ao Programa de Recuperação Fiscal REFIS, instituído pela Lei nº 12.996/14, para parcelamento de débitos de imposto de
renda e contribuição social relativos ao exercício de 2009, optando pelo pagamento
em 120 meses.
(d) Em agosto de 2017 as Empresas aderem ao Programa Especial de Regularização
tributário - PERT, instituído Lei nº 13.496/17, para débitos remanescentes de outros
parcelamentos federais. Em agosto de 2018 ocorreu a consolidação dos
parcelamentos perante a Receita Federal do Brasil.
A movimentação dos parcelamentos de tributos está demonstrada a seguir:
2018
Saldo no início do exercício
Adições
Desconto por liquidação antecipada
Atualizações monetárias
Pagamentos
Saldo no fim do exercício

Combinado
2017
2016

6.722
(1.120)
94
(2.362)
3.334
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8.874
1.106
234
(3.492)
6.722

7.081
2.877
571
(1.655)
8.874
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Os montantes classificados no passivo não circulante possuem a seguinte composição por
ano de vencimento:
Ano

Combinado
2018 2017
2016

2018
2019
2020
2021
2022 em diante
Total

407
258
1.445
2.110

1.488
565
415
2.282
4.750

2.071
1.407
556
1.904
5.938

17. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
a) Composição dos saldos:
Taxa
Em moeda local
Capital de giro
Capital de giro
Capital de giro
Capital de giro
Em moeda estrangeira
Capital de giro
Capital de giro
Capital de giro
Capital de giro
Capital de giro
Capital de giro
Banco Nacional de Desenvol. Econômico
Social – BNDES
Fundo de Financiamento para Aquisição de
Máquinas e Equipamentos – FINAME
Total empréstimos e financiamentos

2018

Combinado
2017

2016

CDI +3,75% a.a.
CDI +0,13% a.m.
Prefixado 0,68% a.m.
CDI +3,15% a.a.

85.282
24.025
586
-

110.794
48.052
1.226
20.179

71.297
1.866
-

Prefixado 5.3729% a.a.
LIBOR +0,75% a.m.
Prefixado 4,675% a.a.
Prefixado 2,80% a.a.
Prefixado 2,90% a.a.
Prefixado 2,7657% a.a.
URTJLP/UMIPCAM184/Prefixado - 0,49%
a.m. a 0,81% a.m.

24.109
68.785
-

20.029
76.340
-

10.243
160.240
98.688
24.656
24.274

5.196

8.091

10.905

Prefixado 0,21% a.m.

7.462
215.445

9.369
294.080

11.273
413.422

USD 5,5% a.a.

(10.698)

Instrumentos derivativos ativo - contratos
de swap
Total de empréstimos e financiamentos,
líquido

204.747

Ativo circulante
Ativo não circulante
Passivo circulante
Passivo não circulante

(766)
293.314

(4.208)
(6.490)
(766)
115.892
97.827
99.553 196.253
204.747 293.314

(24.972)
388.450
(23.723)
(1.249)
333.191
80.231
388.450
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b) Movimentação dos empréstimos e financiamentos:
Combinado
2017

2018
Saldo no início do exercício
Captações
Amortizações de principal
Liquidação de contratos de swap
Pagamento de juros
Fluxo de caixa de financiamento
Juros incorridos
Encargos financeiros de swap incorridos
Variação cambial
Variações que não envolvem caixa
Saldo no fim do exercício

2016

293.314

388.450

475.873

(96.614)
986
(18.810)
(114.438)

261.138
(377.514)
4.521
(22.814)
(134.669)

174.940
(295.614)
1.484
(23.735)
(142.925)

23.351
2.392
128
25.871

25.568
13.812
153
39.533

29.297
25.186
1.019
55.502

204.747

293.314

388.450

Em 31 de dezembro de 2018, os montantes classificados no passivo não circulante têm a
seguinte composição por ano de vencimento:
Ano

2018

De 1 a 2 anos
De 2 a 3 anos
Acima de 3 anos
Total

60.953
30.365
1.745
93.063

Combinado
2017
2016
109.531
56.709
29.247
195.487

41.968
29.402
7.612
78.982

Parte dos contratos de empréstimos e financiamentos com instituições financeiras estão
sujeitos a uma cláusula restritiva (“covenant”), que prevê como obrigação das Empresas o
envio das demonstrações financeiras combinadas anuais, devidamente auditadas por
empresas de auditoria independente, aceita pela entidade bancária que cedeu o
empréstimo, e o enquadramento nas condições a seguir:
O índice de endividamento líquido sobre o EBITDA deve ser menor que 2,5x em 2017,
2,25x em 2018 e 2x em 2019 e 2020. O cálculo deve ser considerado pela combinação
das demonstrações financeiras do conglomerado econômico formado pelas empresas
Tellerina, Conipa e Etna Comércio de Móveis e Artigos para Decoração S.A. (“Etna”).
A despesa financeira líquida deve ser menor que 1,25x o EBITDA do período, considerando
as demonstrações financeiras do conglomerado Tellerina, Conipa e Etna.
Em 31 de dezembro de 2018, o Grupo estava adimplente com as referidas cláusulas.
18. PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS, TRABALHISTAS E TRIBUTÁRIOS
E DEPÓSITOS JUDICIAIS
Em 31 de dezembro de 2018, 2017 e de 2016 o Grupo possuía processos de natureza
cível, trabalhista e tributária, cujo risco de perda foi considerado provável por seus
assessores jurídicos, sendo:
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Cíveis (a)
Provisão
Saldo em 31
Adições
Pagamentos
Reversões
Saldo em 31
Adições
Pagamentos
Reversões
Saldo em 31
Adições
Pagamentos
Reversões
Saldo em 31

de dezembro de 2015

de dezembro de 2016

de dezembro de 2017

de dezembro de 2018

Depósitos judiciais
Saldo em 31 de dezembro
Adições
Atualização monetária
Resgates
Saldo em 31 de dezembro
Adições
Atualização monetária
Resgates
Saldo em 31 de dezembro
Adições
Atualização monetária
Resgates
Saldo em 31 de dezembro

de 2015

de 2016

de 2017

de 2018

Combinado
Trabalhistas (b) Tributários (c)

867
1.411
(745)
(431)
1.102
2.917
(431)
(129)
3.459
886
(222)
(1.710)
2.413

4.132
4.211
(2.039)
(926)
5.378
1.491
(3.167)
(1.066)
2.636
3.072
(3.072)
(1.084)
1.552

5
5
1
(6)
-

2.732
811
(2.391)
1.152
1.626
(1.410)
1.368
58
27
(115)
1.338

Total

24.538
29.537
2.931
8.553
(361)
(3.145)
(6.099)
(7.456)
21.009
27.489
14.404
18.812
(282)
(3.880)
(11.787) (12.982)
23.344
29.439
1.819
5.777
(3.294)
(9.362) (12.156)
15.801
19.766

8.171
1.959
1.061
(1.430)
9.761
794
772
11.327
310
580
(246)
11.971

10.903
2.775
1.061
(3.821)
10.918
2.420
773
(1.416)
12.695
368
607
(361)
13.309

(a) Processos cíveis
Correspondem a ações renovatórias de aluguel de lojas, em que o Grupo é obrigado a
pagar valores provisórios de aluguéis até o seu trânsito em julgado, com a constituição de
provisão entre o valor pago a título de aluguel provisório e aquele determinado em ação
judicial; e ações envolvendo direitos das relações de consumo, onde a provisão é
calculada com base no histórico de perdas sobre a toda a massa de processos e o valor
histórico de perdas por tipo de reclamação.
(b) Reclamações trabalhistas
Correspondem a ações trabalhistas movidas por ex-funcionários, relacionadas, em grande
parte, a pedidos de pagamentos de horas extras e seus reflexos, equiparação salarial,
férias e abono pecuniário, descanso semanal remunerado, verbas rescisórias, 13º salário,
danos morais, gratificações, vínculo empregatício e nulidade do banco de horas.
(c) Processos tributários
Correspondem, em grande parte, a discussões judiciais sobre a constitucionalidade de
créditos de PIS e COFINS tomados pelas Empresas e a autos de infração relativos a ICMS
no Estado de São Paulo e Santa Catarina.
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A partir de 15 de março de 2017, as Empresas deixaram de incluir o Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) na base de cálculo das contribuições para o
Programa de Integração Social (PIS) e para a Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (COFINS), considerando a decisão do Supremo Tribunal Federal – STF
nessa data. Adicionalmente, as Empresas possuem processo judicial ativo sobre o tema do
qual detém posição favorável em 1ª instância.
As reversões registradas correspondem quase em sua totalidade a prescrição de
prazo para questionamento do Fisco em assuntos passíveis de discussão judicial
referente a créditos de PIS e COFINS tomados e a composição de base de cálculo
para tributação de imposto de renda e contribuição social.
Processos com risco de perda possível
Em 31 de dezembro de 2018, de 2017 e de 2016, a Administração não considerou
necessária a constituição de provisão para eventual perda sobre os processos judiciais em
andamento, para os quais, na avaliação dos seus assessores jurídicos, a probabilidade de
perda é possível, sendo:

Cíveis
Reclamações trabalhistas
Riscos tributários (*)
Total

2018

Combinado
2017

2016

2.734
22.901
310.617
336.252

8.521
38.545
311.291
358.357

8.521
10.985
272.583
292.089

(*) Representados, em grande parte, por processos judiciais e autos de infração
relacionados ao ICMS nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Pernambuco.
19. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
a) Capital social
Em 2018 foi registrada na Junta Comercial do Amazonas alteração de estatuto social
da Tellerina com a modificação total dos acionistas e sócios que neste ato cederam e
transferiram a totalidade de suas ações.
Em 31 de dezembro de 2018, de 2017 e de 2016, o capital social é composto por cotas
e ações preferenciais e ordinárias nominativas, todas sem valor nominal, distribuídas
da seguinte forma:

Tellerina

Ações
Ordinárias

Combinado
2018
Ações
preferenciais

Telop Participações Ltda.
Coata Participações Ltda.
Nacado Participações Ltda.
Vinati Participações Ltda.
Total

3.936.974
2.296.567
1.476.366
492.122
8.202.029

2.250.248
1.312.645
843.844
281.281
4.688.018
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O capital social é de R$132.041, totalmente subscrito e integralizado em moeda
corrente nacional em 31 de dezembro de 2018, 2017 e de 2016.
2018
Total de
cotas

Conipa
Telop Participações Ltda.
Coata Participações Ltda.
Nacado Participações Ltda.
Vinati Participações Ltda.
Total

7.522.156
4.387.924
2.820.808
940.270
15.671.158

Em 31 de dezembro de 2018, 2017 e de 2016 o capital social é de R$15.671,
totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional e dividido em
15.671.158 cotas iguais, com valor nominal de R$1,00 cada uma.
b) Reserva de incentivo fiscal
Constituída de acordo com os incentivos fiscais:
x Do lucro da exploração com a redução de 75% do valor do IRPJ; o benefício foi
concedido em 2010 para a Tellerina e foi usufruído até agosto de 2016, data da
cisão que constituiu a Conipa, que obteve a concessão do benefício com vigência até
dezembro de 2024.
x De subvenção para investimento e custeio, referente a incentivo fiscal de ICMS na
Zona Franca de Manaus, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia e Pará.
A movimentação dessas reservas está demonstrada a seguir:
2017
Incentivo Lucro da Exploração
Incentivos ICMS
Total

Incentivo Lucro da Exploração
Incentivos ICMS
Total

Incentivo Lucro da Exploração
Incentivos ICMS
Total

95.948
111.231
207.179

Adições

Combinado
Baixas

22.880
61.313
84.193

-

2016

Combinado
Absorção
Prejuízos
Adições
Acumulados

60.319
29.090
89.409

51.456
82.141
133.597

2015

Adições

16.768
16.768

2018

2017

(15.827) 95.948
- 111.231
(15.827) 207.179

Combinado
Baixas

43.551
29.090
72.641

118.828
172.544
291.372

2016
-

60.319
29.090
89.409
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c) Política de distribuição de dividendos
Tellerina
A distribuição de dividendos obedecerá às destinações de seu Estatuto Social e à Lei
das Sociedades Anônimas, os quais contêm as seguintes destinações:
x 5% para reserva legal.
x Distribuição de dividendos mínimos obrigatórios, em percentual a ser definido em
Assembleia Geral, entretanto, respeitando as regras previstas na legislação vigente
(mínimo de 25% do lucro líquido do exercício, após a constituição de reserva legal e
a formação de reserva para contingências).
Em 2018 e 2017 não houve distribuição de dividendos e juros sobre o capital próprio;
e em 2016 foi aprovada a distribuição de dividendos e juros sobre o capital próprio nos
montantes de R$31.984 e R$5.321(R$4.523, líquidos de IRRF), respectivamente,
relativos a parcela de reserva de lucros.
Conipa
O lucro líquido anual apurado pela Empresa terá a destinação que lhe for determinada
pelos sócios que representem a maioria do capital social da Empresa, admitida a sua
distribuição desproporcional à participação de cada um no capital social da Empresa.
Nenhum dos sócios terá direito a nenhuma parcela dos lucros até que seja adotada
deliberação expressa sobre a sua aplicação.
No exercício findo em 31 de dezembro de 2018 foi aprovada a distribuição de
dividendos aos cotistas no valor de R$72.491. Adicionalmente, foi declarada que não
haverá distribuição de juros sobre o capital próprio aos cotistas.
No exercício findo em 31 de dezembro de 2017 foi aprovada a distribuição de
dividendos aos cotistas no valor de R$143.628. Adicionalmente, foi declarada a
distribuição de juros sobre o capital próprio aos cotistas no valor de R$10.411
(R$8.849 líquido de IRRF).
No exercício findo em 31 de dezembro de 2016 foi aprovada a distribuição de
dividendos aos cotistas no valor de R$16.100. Adicionalmente, foi declarada a
distribuição de juros sobre o capital próprio aos cotistas no valor de R$932 (R$793
líquido de IRRF).
20. PARTES RELACIONADAS
Saldos

2018

Ativo
Contas a receber:
PP-NMM Administradora de Bens LTDA. (“PP-NMM”) (a)
11.609
Mútuos:
Etna Comércio de Móveis e Artigos para Decoração S.A.
(“Etna”)
11.609
Total
1.911
9.698
11.609

Circulante
Não circulante
Total

39

330

Combinado
2017
2016

13.190

14.364

13.190

6.243
20.607

1.914
11.276
13.190

1.915
18.692
20.607
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Saldos

Combinado
2017
2016

2018

Passivo
Mútuos:
Ipanema 2000 Banco Imobiliário S.A. (“Ipanema”) (b)
Etna
Makauf Empreendimentos S.A.

Circulante
Total

342
136
478

7.582
685
8.267

7.354
267
7.621

478
478

8.267
8.267

7.621
7.621

(a) Contas a receber com prazo final em junho de 2022 e encargos prefixados de 0,21%
a.m.
(b) Em 14 de setembro de 2017, as Empresas celebraram o aditivo de contrato de mútuo
com a Ipanema, no valor de R$7.700, à taxa de 100% do CDI a.m. O mútuo foi
liquidado em dezembro 2018.
A remuneração dos diretores do Grupo no exercício de 2018 foi de R$1.605 (R$1.502 em
2017 e R$197 em 2016), registrada na rubrica “Despesas gerais e administrativas” no
resultado do exercício.. O Grupo não fornece benefícios de longo prazo aos diretores.
21. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
a) Conciliação da despesa de imposto de renda e contribuição social
2018
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social
Alíquota nominal combinada
Imposto de renda e contribuição social à alíquota vigente
Diferenças permanentes:
Resultado de equivalência patrimonial
Outras diferenças permanentes

Combinado
2017

221.435 170.855
34%
34%
(75.288) (58.091)

2016
135.151
34%
(45.951)

(158)
(37)

(154)
(3.311)

(427)
(15.567)

Efeito do IRPJ e da CSLL sobre o resultado líquido das
operações entre Tellerina e Conipa
Recuperação IRPJ e CSLL de exercícios anteriores (*)
Incentivo fiscal - lucro da exploração
Incentivo fiscal – credito presumido ICMS ZFM
Juros sobre o capital próprio
Crédito (despesa) Imposto de Renda e Contribuição Social

9.299
(542)
22.880
20.846
(23.000)

(32.467)
66.129
51.456
27.928
3.540
55.030

(27.401)
43.551
9.890
2.126
(33.779)

Correntes
Diferidos
Total

(24.616)
1.616
(23.000)

29.630
25.400
55.030

(46.479)
12.700
(33.779)

(*) referente a IRPJ e CSLL apurado da exclusão do ICMS presumido da Zona Franca de
Manaus.
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b) Imposto de renda e contribuição social diferidos
Combinado
2017

2018
Impostos diferidos ativos sobre diferenças temporárias:
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
Provisão para perdas dos estoques
Provisão despesas
Provisão para riscos cíveis, trabalhistas e tributários
Prejuízo fiscal
Total
Alíquota nominal combinada
Imposto de renda e contribuição social diferidos ativos

779
3.983
19.956
19.766
107.660
152.144
34%
51.729

1.528
2.714
29.439
113.711
147.392
34%
50.113

2016

1.596
3.082
27.489
40.518
72.685
34%
24.713

c) Realização esperada de imposto de renda e da contribuição social diferidos ativos
O imposto de renda e contribuição social diferidos ativos foram constituídos em
decorrência de estudos preparados pela Administração quanto à geração de lucros
tributáveis futuros que possibilitem a realização total desses valores nos próximos
anos, além da expectativa de realização das diferenças temporárias dedutíveis,
conforme indicado a seguir:
Combinado
Valor

Em 31 de dezembro de 2018
2019
2020
2021
2022
Total

10.653
17.496
14.042
9.538
51.729

22. RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS DE MERCADORIAS E SERVIÇOS PRESTADOS

Receita bruta de vendas de mercadorias
Receita bruta de serviços prestados
Deduções da receita bruta:
ICMS
COFINS
PIS
F.T.I.
ISS
Devoluções de vendas/trocas
Total

2018

Combinado
2017

2016

1.627.907
5.261

1.486.395
4.383

1.429.856
3.733

(182.323)
(88.504)
(19.195)
(7.101)
(263)
(276.196)
1.059.586

(134.471)
(84.266)
(18.295)
(8.579)
(219)
(248.102)
996.846

(138.050)
(91.020)
(19.761)
(9.223)
(186)
(222.279)
953.070

Os valores de ICMS estão líquidos do incentivo fiscal da mesma natureza citado na nota
explicativa nº 19 (R$61.313 em 2018, R$82.141 em 2017 e R$29.090 em 2016).
Essa posição combinada contempla apenas a receita de venda para o consumidor final e
os respectivos impostos incidentes, não incluindo, portanto, as receitas da venda de
matérias-primas, produtos para revenda e direitos autorais nas operações realizadas entre
Tellerina e Conipa.
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23. DESPESAS POR NATUREZA
O Grupo apresenta a demonstração do resultado utilizando a classificação das despesas
com base na sua função. As informações sobre a natureza dessas despesas reconhecidas
na demonstração do resultado são apresentadas a seguir:
2018
Custo de aquisição de insumos, matérias-primas e produtos
para revenda
Pessoal
Fretes
Despesas de marketing/vendas
Serviços profissionais contratados
Aluguéis e condomínios
Comissão sobre cartões
Energia, água e telefone
Impostos e taxas
Depreciação e amortização
Outras despesas por natureza
Total
Classificadas como:
Custo das mercadorias vendidas e dos serviços prestados
Despesas com vendas
Despesas gerais e administrativas
Total

Combinado
2017

2016

(292.937)
(231.435)
(18.246)
(48.544)
(31.897)
(86.453)
(25.032)
(7.163)
(22.229)
(16.023)
(29.231)
(809.190)

(319.043)
(206.269)
(16.154)
(46.147)
(27.321)
(80.783)
(23.636)
(6.667)
(29.507)
(17.286)
(21.810)
(794.623)

(297.662)
(199.510)
(15.013)
(32.664)
(29.913)
(77.878)
(22.324)
(6.799)
(32.503)
(18.029)
(23.768)
(756.063)

(310.523)
(371.079)
(127.588)
(809.190)

(334.653)
(343.036)
(116.934)
(794.623)

(316.594)
(342.192)
(97.277)
(756.063)

Essa posição combinada não contempla o custo das matérias-primas, produtos para
revenda e direitos autorais nas operações realizadas entre Tellerina e Conipa.
24. INFORMAÇÕES SOBRE OS SEGMENTOS
O Grupo possui apenas um segmento operacional definido como varejo. O Grupo está
organizado, e tem o seu desempenho avaliado, como uma única unidade de negócios para
fins comerciais e gerenciais. As informações são apresentadas de forma consistente para o
principal tomador de decisões do Grupo que é o CEO, responsável pela alocação de
recursos e avaliação das operações.
Essa visão está baseada nos seguintes fatores:
x A produção da unidade fabril atualmente é exclusiva para atender as lojas de varejo do
Grupo e vendas online.
x As decisões estratégicas do Grupo estão embasadas:
– Na busca por insumos certificados e de notável qualidade, além de novas tecnologias

para a linha de produção.
– Estudos que apontam oportunidades de expansão, tendências do mercado joalheiro

e de moda internacional e de canais de distribuição.
x As avaliações de receitas obtidas pelo Grupo são feitas por categoria e canal de vendas.
Os produtos do Grupo são controlados e gerenciados pela Administração como um
único segmento de negócio. São distribuídos por categoria e canais de venda
diferentes, no entanto, o CEO, avalia o desempenho total do Grupo, o resultado
comercial, gerencial e administrativo, considerando que toda a estrutura de custos e
despesas é compartilhada por todas as categorias de produtos.
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Para fins gerenciais a Administração acompanha a receita bruta consolidada por categoria
e canal de venda, conforme demonstrado a seguir:
2018

Combinado
2017

2016

Joias
Life
Relógios
Acessórios
Serviços

668.406
427.705
225.528
30.072
5.261
1.356.972

608.405
400.387
207.784
21.717
4.383
1.242.676

590.634
391.618
207.606
17.719
3.733
1.211.310

Lojas
Online
Outros

1.253.033
88.074
15.865
1.356.972

1.148.523
82.944
11.209
1.242.676

1.132.726
74.118
4.466
1.211.310

Receita bruta

25. OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS, LÍQUIDAS
2018
Provisão para riscos cíveis, trabalhistas e tributários
Reversão de provisão para perdas esperadas de crédito
Baixa de bens do ativo imobilizado
Outras receitas
Total

Combinado
2017
2016

6.378
749
(77)
527
7.577

(5.830)
68
(798)
7.863
1.303

(1.097)
(476)
(804)
934
(1.443)

26. RECEITAS FINANCEIRAS
2018
Rendimento de aplicações financeiras
Descontos obtidos
Correção monetária (*)
Variação cambial ativa
Outras receitas financeiras
Total

1.022
543
3.389
1.939
281
7.174

Combinado
2017
2016
1.242
1.194
24.107
2.721
139
29.403

6.316
2.797
2.270
3.437
2.193
17.013

(*) Em 2017, refere-se substancialmente a recuperação de IRPJ e CSLL de exercícios
anteriores, referente a IRPJ e CSLL apurado da exclusão do ICMS presumido da Zona
Franca de Manaus.
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27. DESPESAS FINANCEIRAS
Combinado
2017

2018
Juros sobre empréstimos e financiamentos
Juros sobre mútuos
Imposto sobre Operações Financeiras – IOF
Encargos sobre antecipações de recebíveis de
operadoras de cartão de crédito
Tarifas bancárias
Juros e multas sobre impostos e obrigações acessórias
Perda com instrumentos derivativos – NDF
Variação cambial passiva
Outras despesas financeiras
Total

2016

(25.871)
(952)

(39.533)
(228)
(5.147)

(55.502)
(270)
(1.089)

(11.730)
(263)
(868)
(2.100)
(1.464)
(43.248)

(4.179)
(2.614)
(4.631)
(1.011)
(3.103)
(1.177)
(61.623)

(750)
(2.103)
(3.996)
(10.796)
(56)
(2.438)
(77.000)

28. LUCRO POR AÇÃO
O quadro a seguir apresenta a determinação do lucro líquido disponível aos detentores de
ações e a média ponderada das ações em circulação utilizada para calcular o lucro básico
e diluído. O Grupo não possui transações que afetem a diluição do lucro.
2018
Lucro líquido do exercício
Denominador básico (em milhares de
ações/cotas):
Quantidade de ações – Tellerina
Quantidade de cotas – Conipa
Quantidade total de ações e cotas
Lucro por ação/cota – básico e diluído (em R$)

Combinado
2017

2016

198.435

225.885

101.372

12.890.047
15.671.158
28.561.205

12.890.047
15.671.158
28.561.205

12.890.047
15.671.158
28.561.205

6,94771

7,90880

3,54929

29. COMPROMISSOS ASSUMIDOS - ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS DE LOJAS
Em 31 de dezembro de 2018, as Empresas possuíam 235 contratos de locação de lojas,
quiosques e fábrica firmados com terceiros (183 em 31 de dezembro de 2017 e 217 em
31 de dezembro de 2016). A Administração analisou esses contratos e concluiu que se
enquadram na classificação de arrendamento mercantil operacional. Os contratos de
locação de lojas, em sua maioria, preveem uma despesa de aluguel variável, incidente
sobre as vendas, ou um valor mínimo atualizado anualmente por diversos índices
representativos da inflação, com prazos de duração média de cinco anos, sujeitos à
renovação.
No exercício findo em 31 de dezembro de 2018, as despesas de aluguel, líquidas dos
impostos a recuperar, totalizaram R$57.371 (R$54.754 em 31 de dezembro de 2017 e
R$52.879 em 31 de dezembro de 2016). O saldo da rubrica “Arrendamentos a pagar”,
relacionado a aluguéis de terceiros a pagar em 31 de dezembro de 2018, é de R$13.224
(R$11.888 em 2017 e R$11.694 em 2016).
Os compromissos futuros oriundos dos contratos vigentes, considerando a parcela fixa em
31 de dezembro de 2018, totalizaram um montante de R$103.233 (R$91.862 em dezembro
de 2017 e R$106.792 em 31 de dezembro de 2016), sendo:
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Combinado
Valor

Vencimento
2019
2020
2021
2022
2023
Total

35.107
27.445
21.211
17.239
2.231
103.233

30. INSTRUMENTOS FINANCEIROS
a) Categorias de instrumentos financeiros
2018

Combinado
2017

2016

Ativos financeiros
Custo amortizado:
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber
Contas a receber partes relacionadas
Subtotal

84.781
214.981
11.609
311.371

124.758
178.778
13.190
316.726

54.814
313.098
20.607
388.519

Valor justo por meio de resultado:
Instrumentos derivativos
Total ativos financeiros

10.698
322.069

766
317.492

24.972
413.491

Passivos financeiros
Custo amortizado:
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Empréstimos e financiamentos partes relacionada
Total passivos financeiros

46.204
215.445
261.649

53.721
294.080
7.582
355.383

39.833
413.422
7.354
460.609

b) Riscos financeiros
As atividades das Empresas as expõem a diversos riscos financeiros: de mercado
(câmbio e juros), de crédito e de liquidez. A gestão de riscos das Empresas concentrase na imprevisibilidade dos mercados financeiros e busca minimizar potenciais efeitos
adversos no desempenho financeiro.
c) Gestão do risco de taxa de câmbio
Em virtude de obrigações financeiras assumidas pelas Empresas, denominadas em
dólares norte-americanos, foi implementada uma política de proteção cambial que
estabelece níveis de exposição vinculados a esse risco, em que são contratadas
operações com instrumentos financeiros derivativos do tipo “swap”.
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A exposição cambial líquida das Empresas está demonstrada a seguir:
2018
Posições passivas:
Empréstimos em moeda estrangeira (sem
“swap”)
Empréstimos em moeda estrangeira (com
“swap”)
Fornecedores estrangeiros
Total da exposição
Instrumentos derivativos
Exposição líquida

Combinado
2017

(24.109)

2016

(20.029)

(68.785)
(76.340)
(25.007)
(23.364)
(117.901) (119.733)
68.834
76.394
(49.067)
(43.339)

(318.081)
(16.130)
(334.211)
318.612
(15.599)

d1. Instrumentos derivativos
As Empresas contrataram operações de “swap” com o objetivo de minimizar o risco
de exposição cambial gerado pelos empréstimos e financiamentos denominados em
moeda estrangeira. Essas operações consistem na troca da variação cambial por
uma correção relacionada a um percentual da variação do CDI.
As Empresas possuem um contrato de empréstimo para o qual não foi contratado
instrumento derivativo “swap” em função das taxas de juros pactuadas nessa
operação.
As operações de “swap” em aberto em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016
estão demonstradas a seguir:

Descrição
Contratos de “swap”
Posição ativa:
Variação cambial - US$
Posição passiva:
Variação do CDI
Valor líquido a receber

Descrição
Contratos de “swap”:
Posição ativa:
Variação cambial - US$
Posição passiva:
Variação do CDI
Valor líquido a receber

Taxas

Combinado
Valor de
referência
Valor
(nocional)
justo

Efeito acumulado
até 31/12/2018
mercado a mercado -

USD 5,5% a.a.

58.136

68.834

10.698

CDI + 3,5% a.a.

58.136

58.136

10.698

Taxas

Combinado
Valor de
referência
Valor
(nocional)
justo

Efeito acumulado
até 31/12/2017
mercado a mercado -

USD 5,5% a.a.

75.628

76.394

766

CDI + 3,5% a.a.

75.628

75.628

766
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Descrição
Contratos de “swap”:
Posição ativa:
Variação cambial - US$
Posição passiva:
Variação do CDI

Taxas

Combinado
Valor de
referência
Valor
(nocional)
justo

Efeito acumulado
até 31/12/2016
mercado a mercado -

LIBOR 4,675%
a.a. e Pré-fixadas

293.640

318.612

24.792

Na média CDI +
2,25% a.a.

293.640

293.640

24.792

Valor líquido a receber

O saldo ativo de R$10.698 refere-se ao ajuste líquido a receber, calculado a valor
de mercado em 31 de dezembro de 2018, dos instrumentos financeiros derivativos
em aberto naquela data, registrado na rubrica “Instrumentos Derivativos”.
d2. Derivativos NDF
As Empresas, em virtude das compras com fornecedores internacionais,
contrataram operações a termo de moeda estrangeira (NDF). Em 31 de dezembro
de 2018 e de 2017 as Empresas não possuíam contratos dessa natureza (em 31 de
dezembro de 2016 - 34 contratos).

Exercício
2017
2016

Instrumento
financeiro

Moeda

NDF
NDF

US$
US$

Valor de
referência
(nocional)

Perda

25.726

Ganho

(3.814)

-

d3. Fornecedores estrangeiros
As Empresas importam de fornecedores estrangeiros mercadorias, matérias-primas
e insumos para fabricação e comercialização. Essas compras são substancialmente
denominadas em dólares americanos e estão expostas a variação do câmbio,
conforme segue:
2018
(25.007)
(25.007)

Fornecedores estrangeiros
Exposição líquida

2017
(23.364)
(23.364)

2016
(16.130)
(16.130)

d) Análise de sensibilidade
Risco de câmbio
Para análise de sensibilidade dos instrumentos financeiros, a Administração entende que
há necessidade de considerar os passivos equivalentes registrados no balanço
patrimonial, tornando as operações atreladas, conforme demonstrado no quadro a
seguir:
Total da exposição cambial
Valor nocional dos derivativos financeiros
Exposição cambial líquida

47

338

(117.901)
68.834
(49.067)

Grupo Vivara

Assim, para a análise de sensibilidade está sendo aplicado somente o montante de
R$49.067, resultado das considerações explicitadas anteriormente.
Para mensurar o impacto liquido estimado no resultado dos próximos 12 meses
decorrente dos riscos de flutuação de moeda estrangeira, foi elaborada análise de
sensibilidade das Empresas ao risco da taxa de cambio dos empréstimos em três
cenários.
No cenário I foi definida a taxa de cambio de R$3,8571 com base na cotação do dólar
futuro negociado na B3, limitado a 12 meses. Nos cenários II e III foram projetados a
25% e 50% respectivamente a valorização do dólar.
Cenário
I

Risco do Grupo
Valor nocional da exposição liquida
Valor justo projetado
Impacto da variação cambial
Taxa do dólar norte-americano

49.067
48.843
(224)
3,8571

Cenário
II

Cenário
III

49.067
61.054
11.987
4,8214

49.067
73.264
24.197
5,7857

Risco de taxa de juros
Considerando que em 31 de dezembro de 2018 quase que a totalidade dos
empréstimos e financiamentos denominados em moeda estrangeira possui contratos
de “swap”, trocando a indexação do passivo de moeda estrangeira para a variação do
CDI, devido à política do Grupo de proteção de riscos cambiais, o risco passa a ser a
exposição à variação do CDI. A seguir, está apresentada a exposição a risco de juros
das operações vinculadas à variação do CDI:
Combinado
122.551

Total dos empréstimos e financiamentos expostos ao CDI

A Administração das Empresas entende que, considerando um baixo risco de grandes
variações no CDI em 2019, entretanto na análise de sensibilidade para o risco de
aumento na taxa CDI que afetaria as despesas financeiras das Empresas, foram
considerados dois cenário projetados, com aumento de 25% e 50% da taxa do CDI
respectivamente.
Risco do Grupo

Cenário
I

Cenário
II

Cenário
III

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

122.551
122.551
6,49%

122.551
124.539
1.988
8,11%

122.551
126.528
3.977
9,74%

e) Gestão de risco de crédito
As vendas das Empresas são efetuadas para um grande número de clientes e
substancialmente recebidas por cartões de crédito e débito, sendo o risco de crédito
minimizado.
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f) Gestão de risco de liquidez
A gestão prudente do risco de liquidez implica manter disponibilidades de captação por
meio de linhas de crédito compromissadas e capacidade de liquidar posições de
mercado. A Administração monitora as previsões contínuas das exigências de liquidez
do Grupo para assegurar que haja caixa suficiente para atender às necessidades
operacionais.
A tabela a seguir demonstra em detalhes o vencimento dos passivos financeiros
contratados:
Operação
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos

Até
1 ano

Até
2 anos

De 2 a
5 anos

Total

46.204
125.000

95.459

65.473

46.204
285.932

g) Valor justos dos instrumentos financeiros
As Empresas utilizam, quando aplicável, o pronunciamento técnico CPC 40 Instrumentos Financeiros: Evidenciação para instrumentos financeiros mensurados no
balanço patrimonial pelo valor justo, o que requer a divulgação das mensurações do
valor justo pelo nível da seguinte hierarquia de mensuração pelo valor justo:
x Informações de Nível 1: são preços cotados (não ajustados) em mercados ativos
para ativos ou passivos idênticos aos quais as Empresas podem ter acesso na data
de mensuração.
x Informações de Nível 2: são informações, que não os preços cotados incluídos no
Nível 1, observáveis para o ativo ou passivo, direta ou indiretamente.
x Informações de Nível 3: são informações não observáveis para o ativo ou passivo.
Em 31 de dezembro de 2018, todos os instrumentos financeiros derivativos das
Empresas estavam agrupados no Nível 2.
31. COBERTURA DE SEGUROS
As Empresas adotam uma política de seguros que considera, principalmente, a
concentração de riscos e sua relevância, levando em consideração a natureza de sua
atividade e a orientação de seus consultores de seguros. A cobertura de seguros, em
valores, em 31 de dezembro de 2018, é assim demonstrada:
x Danos materiais estoque – R$181.845 (Vigente até Fev/2019).
x Danos patrimoniais e frotas – R$19.400 (Vigente até Abr/2019).
32. EVENTOS SUBSEQUENTES
a) Em 22 de março de 2019 o Grupo aportou capital na investida PP-NMM conforme
“Instrumento Particular de 1º Alteração e Consolidação do Contrato Social” com
3.582.210 novas quotas, no valor nominal de R$1,00 (um real) cada uma, totalizando
R$3.582, sendo por ela integralizadas mediante a capitalização de crédito de igual
valor em decorrência de adiantamentos para futuro aumento de capital (AFAC)
anteriormente por ela realizados. Em ato contínuo cedeu e transferiu, a título oneroso
2.841.105 quotas da Sociedade, no valor nominal de R$1,00 (um real) cada uma, no
valor total de R$2.841, à sócia ingressante Voar - Cooperativa de Usuários de
Aeronaves em Regime de Propriedade Compartilhada.
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Em razão do todo acima deliberado, e do aporte também realizado pelos demais
quotistas da PP-NMM conforme o citado ato jurídico, o Grupo reduziu sua participação
societária de 30% para 15%.
b) Em 16 de abril de 2019 o Grupo aportou capital na investida PP-NMM conforme
“Instrumento Particular de 2º Alteração e Consolidação do Contrato Social” com
314.589 (trezentas e quatorze mil, quinhentos e oitenta e nove) novas quotas, no
valor nominal de R$1,00 (um real) cada uma, totalizando R$314, sendo por ela
integralizadas mediante a capitalização de crédito de igual valor em decorrência de
adiantamentos para futuro aumento de capital (AFAC) anteriormente por ela
realizados. Devido ao aporte também realizado pelos demais quotistas da PP-NMM
conforme o citado ato jurídico, o Grupo manteve sua participação societária.
c) Em 17 de maio de 2019 o Grupo solicitou habilitação de crédito de PIS e COFINS
decorrente de decisão transitada em julgado em 13 de dezembro de 2018 referente a
exclusão do ICMS da base de cálculo dessas contribuições no valor total de R$152.393
referente ao período de novembro de 2010 a fevereiro de 2017. Esse valor será
registrado contabilmente em 2019 como impostos a compensar.
33. AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
As presentes demonstrações financeiras combinadas foram autorizadas e aprovadas para
emissão pela Administração em 19 de agosto de 2019.
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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE
SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS COMBINADAS
Aos Acionistas e Administradores do
Grupo Vivara
Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras combinadas do Grupo Vivara (“Grupo”), que
compreendem o balanço patrimonial em 30 de junho de 2019 e as respectivas demonstrações
combinadas do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido, dos
fluxos de caixa e do valor adicionado para o semestre findo nessa data, bem como as
correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras combinadas acima referidas apresentam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira
combinada do Grupo Vivara em 30 de junho de 2019, o desempenho combinado de suas
operações e os seus respectivos fluxos de caixa combinados para o semestre findo nessa data,
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, especificamente de acordo com o
pronunciamento técnico CPC 44 – Demonstrações Combinadas.
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na
seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações
financeiras combinadas”. Somos independentes em relação ao Grupo, de acordo com os
princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas
profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, e cumprimos com as
demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de
auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Ênfase
Apresentação das demonstrações financeiras combinadas
Conforme descrito na nota explicativa nº 2 às demonstrações financeiras combinadas, a
Administração do Grupo decidiu combinar os saldos e as transações das empresas Tellerina
Comércio de Presentes e Artigos para Decoração S.A. e Conipa Indústria e Comércio de
Presentes, Metais e Artigos de Decoração Ltda., com o objetivo de demonstrar o conjunto de
ativos, passivos, patrimônio, receitas e despesas do Grupo. O processo de combinação das
contas patrimoniais e de resultado e das demais informações nas demonstrações financeiras
combinadas corresponde à aglutinação dos saldos das contas do ativo e passivo e das receitas
e despesas, segundo a sua natureza, com a subsequente eliminação das transações entre as
empresas combinadas, quando aplicável. As demonstrações financeiras combinadas estão
sendo apresentadas apenas para fornecimento de análises adicionais a terceiros e não
representam as demonstrações financeiras individuais ou consolidadas de uma pessoa jurídica
e suas controladas.
A Deloitte refere-se a uma ou mais entidades da Deloitte Touche Tohmatsu Limited, uma sociedade privada, de responsabilidade limitada, estabelecida no Reino Unido
("DTTL"), sua rede de firmas-membro, e entidades a ela relacionadas. A DTTL e cada uma de suas firmas-membro são entidades legalmente separadas e independentes.
A DTTL (também chamada "Deloitte Global") não presta serviços a clientes. Consulte www.deloitte.com/about para obter uma descrição mais detalhada da DTTL e suas
firmas-membro.
A Deloitte oferece serviços de auditoria, consultoria, assessoria financeira, gestão de riscos e consultoria tributária para clientes públicos e privados dos mais diversos
setores. A Deloitte atende a quatro de cada cinco organizações listadas pela Fortune Global 500®, por meio de uma rede globalmente conectada de firmas-membro em
mais de 150 países, trazendo capacidades de classe global, visões e serviços de alta qualidade para abordar os mais complexos desafios de negócios dos clientes. Para
saber mais sobre como os cerca de 286.200 profissionais da Deloitte impactam positivamente nossos clientes, conecte-se a nós pelo Facebook, LinkedIn e Twitter.
© 2019 Deloitte Touche Tohmatsu. Todos os direitos reservados.
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Conforme mencionado na nota explicativa nº 2 às demonstrações financeiras combinadas,
estas não devem ser tomadas como base para fins de cálculo de dividendos e de impostos nem
para nenhuma outra finalidade societária. Nossa opinião não contém ressalva relacionada a
esse assunto.
Principais assuntos de auditoria
Principais assuntos de auditoria (“PAA”) são aqueles que, em nosso julgamento profissional,
foram os mais significativos em nossa auditoria do semestre corrente. Esses assuntos foram
tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações financeiras combinadas como um
todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações financeiras combinadas e,
portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos.
Cláusulas financeiras restritivas (“covenants”)
Por que é um PAA
O Grupo, conforme descrito na nota explicativa nº17 às demonstrações financeiras
combinadas, possui diversos contratos de empréstimos e financiamentos com cláusulas
financeiras restritivas vinculadas à manutenção de determinados índices financeiros, calculados
com base nas demonstrações financeiras combinadas, incluindo outra entidade afiliada do
Grupo não incluída nestas demonstrações financeiras combinadas.
Consideramos esse assunto como um principal assunto em nossa auditoria, pois eventual falha
na apuração dos índices financeiros definidos nas cláusulas financeiras restritivas ou no
julgamento e na interpretação dessas cláusulas pode determinar a reclassificação da dívida
para o passivo circulante e/ou a antecipação do pagamento do saldo dos empréstimos e
financiamentos.
Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria
Efetuamos entendimento dos controles internos relevantes do Grupo relacionados aos
processos de monitoramento e apuração dos índices financeiros para avaliação das cláusulas
restritivas e leitura das cláusulas dos contratos de empréstimos e financiamentos relacionados
à determinação dos índices financeiros. Comparamos as informações incluídas nas planilhas
preparadas pela Administração do Grupo para apuração dos índices financeiros com os
registros contábeis e conferimos os cálculos realizados pela Administração. Discutimos com a
Administração sobre a metodologia de cálculo dos “covenants” financeiros.
Examinamos também a adequação das divulgações efetuadas pelo Grupo sobre esse assunto,
incluídas na nota explicativa nº 17 às demonstrações financeiras combinadas.
Com base nas evidências obtidas por meio de nossos procedimentos acima descritos,
consideramos que a apuração dos índices financeiros realizada pela Administração para
avaliação do cumprimento das cláusulas restritivas e as respectivas divulgações em notas
explicativas são aceitáveis no contexto das demonstrações financeiras combinadas tomadas
em conjunto.
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Registro dos efeitos da adoção do pronunciamento técnico CPC 06 (R2) – Operações de
Arrendamento Mercantil
Por que é um PAA
O Grupo possui compromissos decorrentes de contratos de arrendamento operacional e, a
partir de 1º de janeiro de 2019, passou a ser requerido a contabilizar essas operações de
acordo com o pronunciamento técnico CPC 06 (R2) – Operações de Arrendamento Mercantil.
Esse novo pronunciamento técnico introduziu aspectos contábeis complexos para a
mensuração do ativo de direito de uso e do passivo de arrendamento.
Esse tema foi considerado significativo em nossa auditoria, pois: (i) refere-se à adoção de um
pronunciamento técnico que apresentou um efeito material nas demonstrações financeiras
combinadas, conforme divulgado na nota explicativa nº 29 às demonstrações financeiras
combinadas; (ii) há julgamento envolvido quanto às taxas de juros consideradas para cálculo
dos valores do passivo; (iii) há julgamento envolvido na determinação dos prazos a serem
considerados em cada contrato de arrendamento mercantil; e (iv) há julgamento aplicado na
contabilização inicial com relação às regras de transição.
Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria
Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre outros: (i) a discussão sobre os critérios
utilizados para identificação e classificação dos contratos de arrendamento mercantil; (ii) a
análise das políticas contábeis estabelecidas pela Administração em comparação com os
requisitos do pronunciamento técnico CPC 06 (R2); (iii) o teste documental dos contratos de
arrendamento operacional, base para o cálculo; e (iv) o envolvimento dos nossos especialistas
em normas técnicas e profissionais de contabilidade para análise das premissas da
Administração para cálculo dos efeitos sobre a adoção desse novo pronunciamento técnico.
Com base nas evidências obtidas por meio de nossos procedimentos anteriormente descritos,
consideramos que a apuração e os critérios para avaliação dos efeitos de adoção do
pronunciamento técnico CPC 06 (R2), sua contabilização e as respectivas divulgações em notas
explicativas são aceitáveis no contexto das demonstrações financeiras combinadas tomadas
em conjunto.
Responsabilidades da Administração e da governança pelas demonstrações
financeiras combinadas
A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações
financeiras combinadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil,
especificamente de acordo com o pronunciamento técnico CPC 44, e pelos controles internos
que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações financeiras combinadas, a Administração é responsável pela
avaliação da capacidade de o Grupo continuar operando e divulgando, quando aplicável, os
assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na
elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a Administração pretenda liquidar o
Grupo ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o
encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança do Grupo são aqueles com responsabilidade pela supervisão
do processo de elaboração das demonstrações financeiras.
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Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras
combinadas
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras
combinadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se
causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança
razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detecta as eventuais
distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são
consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro
de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas
referidas demonstrações financeiras.
Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais
de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da
auditoria. Além disso:
x Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras
combinadas, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos
procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de
auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção
de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a
fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou
representações falsas intencionais.
x Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos do Grupo.
x Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas
contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração.
x Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de
continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe
incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida
significativa em relação à capacidade de continuidade operacional do Grupo. Se concluirmos
que existe incerteza relevante, devemos chamar a atenção em nosso relatório de auditoria
para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras combinadas ou incluir
modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões
estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia,
eventos ou condições futuras podem levar o Grupo a não mais se manter em continuidade
operacional.
x Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras,
inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras combinadas representam as
correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de
apresentação adequada.
x Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras
das entidades ou atividades de negócio do Grupo para expressar uma opinião sobre as
demonstrações financeiras combinadas. Somos responsáveis pela direção, pela supervisão e
pelo desempenho da auditoria do Grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do
alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria,
inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos
durante nossos trabalhos.

© 2019 Deloitte Touche Tohmatsu. Todos os direitos reservados.
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21.b)
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20
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Nota
explicativa

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

TOTAL DO ATIVO

Depósitos judiciais
Contas a receber partes relacionadas
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Instrumentos derivativos ativo
Impostos a recuperar
Investimentos
Imobilizado
Intangível
Total do ativo não circulante

NÃO CIRCULANTE

CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa
Títulos e valores mobiliários
Contas a receber
Contas a receber partes relacionadas
Estoques
Impostos a recuperar
Despesas pagas antecipadamente e outros créditos
Instrumentos derivativos ativo
Total do ativo circulante

ATIVO

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 30 DE JUNHO DE 2019
(Em milhares de reais - R$)

GRUPO VIVARA

889.647

164.346

528.720

1.267.759

13.309
9.698
51.729
6.490
33.486
40.824
8.810

84.781
590
214.981
1.911
348.290
56.933
13.607
4.208
725.301

31/12/2018

13.702
7.150
36.790
4.026
192.455
1.939
264.200
8.458

66.725
608
220.815
3.909
366.880
62.398
14.318
3.386
739.039

30/06/2019

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social
Reservas de lucros
Prejuízos acumulados
Outras resultados não abrangentes
Total do patrimônio líquido

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

Investimentos - passivo a descoberto
Partes relacionadas
Obrigações trabalhistas e previdenciárias
Obrigações tributárias
Parcelamento de tributos
Arrendamentos a pagar
Arrendamentos direito de uso a pagar
Outras obrigações
Total do passivo circulante

CIRCULANTE
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

19.a)
19.b)

17
16
18

29

13
17
10
20
14
15
16

Nota
explicativa

147.712
293.208
10.097
451.017
889.647

564.871
1.267.759

99.553
2.110
19.766
692
122.121

46.204
115.892
96
478
48.140
73.608
1.224
13.224
17.643
316.509

31/12/2018

147.712
366.723
55.201
(4.765)

137.340
2.156
15.855
207.695
363.046

38.924
150.408
691
44.068
62.489
827
9.162
18.751
14.522
339.842

30/06/2019
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GRUPO VIVARA
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO
PARA O PERÍODO DE SEIS MESES FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2019
(Em milhares de reais - R$, exceto o lucro líquido por ação)

Nota
explicativa

30/06/2019

30/06/2018

RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS DE MERCADORIAS E
SERVIÇOS PRESTADOS

22

523.748

464.128

Custo das mercadorias vendidas e dos serviços prestados

23

(183.931)

(125.227)

339.817

338.901

(164.460)
(81.159)
(180)
107.707

(165.891)
(61.916)
(228)
(715)

201.725

110.151

53.819
(36.829)

6.759
(24.837)

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

23
23
10
25

LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO
RESULTADO FINANCEIRO
Receitas financeiras
Despesas financeiras

26
27

LUCRO OPERACIONAL ANTES DO IMPOSTO DE RENDA
E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

218.715

IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
Correntes
Diferidos

21a
21a

LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO POR AÇÃO - R$

28

(17.781)
(14.897)

92.073

(12.531)
(2.708)

186.037

76.834

6,51363

2,69015

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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GRUPO VIVARA
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE
PARA O PERÍODO DE SEIS MESES FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2019
(Em milhares de reais - R$)

LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO
Outros resultados abrangentes:
Valor justo de instrumentos financeiros

30/06/2019

30/06/2018

186.037

76.834

(4.765)

RESULTADO ABRANGENTE TOTAL DO PERÍODO

181.272

76.834

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

SALDOS EM 30 DE JUNHO DE 2019

Constituição de reserva de incentivos fiscais
Dividendos distribuídos
Valor justo de instrumentos financeiros
147.712

364.887

73.515
-

-

Lucro líquido do período

291.372

147.712

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

228.331

21.152
-

147.712

19.b)
19.c)

19.b)
19.c)

207.179

1.836

-

1.836

566

-

566

Reserva de Lucros
Incentivos
Reserva
fiscais
legal

147.712

Capital
social

SALDOS EM 30 DE JUNHO DE 2018

Constituição de reserva de incentivos fiscais
Dividendos distribuídos

Lucro líquido do período

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

Nota
explicativa

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PARA O PERÍODO DE SEIS MESES FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2019
(Em milhares de reais - R$)

GRUPO VIVARA

55.201

186.037
(73.515)
(67.418)
-

10.097

(2.893)

76.834
(21.152)
(27.469)

(31.106)

Prejuízos
acumulados

(4.765)

(4.765)

-

-

-

-

Outros
resultados
abrangentes

564.871

186.037
(67.418)
(4.765)

451.017

373.716

76.834
(27.469)

324.351

Total

9

GRUPO VIVARA
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA O PERÍODO DE SEIS MESES FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2019
(Em milhares de reais - R$)

Nota
explicativa
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Lucro líquido do período
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do período com o caixa líquido
gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais:
Depreciação e amortização
Encargos e variação cambial sobre empréstimos e financiamentos
Encargos sobre arrendamento direto de uso locação
Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos
Provisão para perdas de estoque
Provisão para riscos cíveis, trabalhistas e tributários
Perdas esperadas de crédito
Resultado de equivalência patrimonial
Resultado na alienação de investimentos
Créditos tributários
Atualização monetária depósitos judiciais e impostos a recuperar

23
17
21
8
18
7
10
9

Variação nos ativos e passivos operacionais:
Contas a receber
Partes relacionadas
Estoques
Impostos a recuperar
Depósitos judiciais
Outros créditos
Fornecedores
Obrigações trabalhistas e previdenciárias
Obrigações tributárias
Arrendamentos a pagar
Parcelamento de tributos
Contingências pagas
Outras obrigações
Caixa gerado pelas atividades operacionais
Imposto de renda e contribuição social pagos
Juros pagos de empréstimos e financiamentos
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais

17

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Aplicações financeiras
Concessão de empréstimos a partes relacionadas
Aquisição de imobilizado
Venda de imobilizado
Aquisição de intangível
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento

6
11
12

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Juros sobre o capital próprio pagos
Dividendos pagos
Captação de empréstimos e financiamentos
Amortização de empréstimos e financiamentos
Liquidação contratos SWAP
Amortização de arrendamentos direito de uso
Amortização de empréstimos - partes relacionadas
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento

19.c)
19.c)
17
17

REDUÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa
Saldo final de caixa e equivalentes de caixa

30/06/2019

30/06/2018

186.037

76.834

21.513
9.016
12.472
32.678
(822)
(2.181)
134
180
(1.159)
(103.658)
(51.779)

9.059
15.794
15.239
775
650
220
228
(4.137)

(10.732)
475
(17.770)
(11.306)
(91)
1.293
(7.280)
(4.072)
(13.790)
(4.062)
(351)
(1.729)
(3.768)

35.663
(29.191)
(85.415)
29.503
(221)
7.374
(17.964)
(1.550)
(40.948)
(3.708)
(1.010)
(1.301)
(105)

29.248
(15.109)
(6.844)
7.295

5.789
(8.207)
(18.810)
(21.228)

(17)
(2.000)
(8.690)
1.232
(2.030)
(11.505)

(17)
(4.735)
1.064
(1)
(3.689)

(67.418)
129.000
(56.907)
1.323
(19.844)
-

(7.290)
(27.469)
(41.350)
(625)
(2.600)

(13.846)

(79.334)

(18.056)

(104.251)

84.781
66.725

124.758
20.507

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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GRUPO VIVARA
DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO
PARA O PERÍODO DE SEIS MESES FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2019
(Em milhares de reais - R$)

Nota
explicativa
RECEITAS
Vendas de mercadorias, produtos e serviços
Outras receitas
Perdas esperadas de crédito

22
25
25

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

11 e 12

VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA COMPANHIA
VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA
Participação nos lucros de coligadas
Receitas financeiras
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO
Pessoal:
Remuneração direta
Benefícios
FGTS

Impostos, taxas e contribuições:
Federais
Estaduais
Municipais

27

Remuneração de capitais próprios:
Dividendos e juros sobre o capital próprio
Lucros retidos

19.c)

VALOR ADICIONADO TOTAL DISTRIBUÍDO

30/06/2018

659.614
105.661
(134)

586.040
154
(220)

(169.956)
(81.746)

(112.221)
(72.519)

513.439

401.234

(21.513)
491.926

10
26

Remuneração de capitais de terceiros:
Juros e despesas bancárias
Aluguéis
Royalties

30/06/2019

(180)
53.819

(9.059)
392.175

(228)
6.759

545.565

398.706

76.524
13.321
7.140
96.985

74.102
13.290
6.397
93.789

99.006
97.953
1.272
198.231

74.857
87.866
1.066
163.789

36.829
26.987
496
64.312

24.837
38.878
579
64.294

67.418
118.619

27.469
49.365

186.037

76.834

545.565

398.706

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

11

356

GRUPO VIVARA
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INTERMEDIÁRIAS COMBINADAS
PARA OS PERÍODOS DE SEIS MESES FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2019 E DE 2018
(Em milhares de reais - R$, exceto quando indicado de outra forma)
1.

CONTEXTO OPERACIONAL
O Grupo Vivara, fundado em 1962, tem por objeto a fabricação e venda de joias e outros
artigos. As demonstrações financeiras combinadas contemplam as empresas: Tellerina
Comércio de Presentes e Artigos para Decoração S.A. e Conipa Indústria e Comércio de
Presentes, Metais e Artigos de Decoração Ltda. (as “Entidades do Grupo Vivara”,
“Empresas” e/ou “Grupo Vivara”), as quais são administradas como uma única entidade
econômica. A partir de junho de 2019, as Empresas passaram a ser controladas pela
Vivara Participações S.A.
A Tellerina Comércio de Presentes e Artigos para Decoração S.A. (“Tellerina”) tem sua
sede social na cidade de Manaus - AM e centro administrativo na cidade de São Paulo SP. A Tellerina tem como atividades preponderantes, por meio da rede de lojas sob a
bandeira “VIVARA”, a importação, a exportação e o comércio varejista e atacadista de
joias, bijuterias, artigo sem metais preciosos e suas ligas, folheados, pedras preciosas,
relógios, instrumentos cronométricos, artigos de couro e assemelhados, bem como a
prestação de serviços de “design” e de conserto de joias em geral. Em 30 de junho de
2019, a Tellerina possuía 180 lojas e 54 quiosques em operação no Brasil (167 lojas e 51
quiosques em 30 de junho de 2018).
A Conipa Indústria e Comércio de Presentes, Metais e Artigos de Decoração Ltda.
(“Conipa”) tem sede na cidade de Manaus, Estado do Amazonas. A Empresa tem como
atividade preponderante a fabricação de artefatos de joalheria, ourivesaria e relojoaria
com a comercialização desses produtos no varejo e atacado, incluindo também os serviços
prestados de reparação de joias e relógios. A Empresa foi constituída em 21 de julho de
2016 por meio de conferência de capital social, com transferência de bens, direitos e
obrigações (“Conferência”) da Tellerina.

2.

BASE DE ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS COMBINADAS
2.1.

Combinação das demonstrações financeiras
As demonstrações financeiras combinadas do Grupo Vivara, que são de
responsabilidade da Administração do Grupo, estão sendo apresentadas
exclusivamente com o objetivo de fornecer, por meio de uma única demonstração
financeira, informações relativas à totalidade das atividades do Grupo,
independentemente da disposição de sua estrutura societária.
As demonstrações financeiras combinadas estão apresentadas para fornecimento de
análises adicionais sobre as operações do Grupo Vivara, e não representam as
demonstrações financeiras individuais da Tellerina Comércio de Presentes e Artigos
para Decoração S.A. e da Conipa Indústria e Comércio de Presentes, Metais e
Artigos de Decoração Ltda., e não devem ser tomadas como base para fins de
cálculo de dividendos, impostos ou para quaisquer outros fins societários.
As demonstrações financeiras combinadas do Grupo Vivara não contemplam
informações financeiras da coligada Etna Comércio de Móveis e Artigos para
Decoração S.A., citada na nota explicativa nº 17 no cálculo de “covenant” do
conglomerado econômico.
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Grupo Vivara

A elaboração das demonstrações financeiras combinadas requer que a
Administração use julgamento na determinação e registro de estimativas contábeis.
Os ativos e passivos sujeitos a essas estimativas e premissas referem-se,
basicamente, à realização do imposto de renda diferido ativo e passivo, à provisão
para tributos e contribuições com exigibilidade suspensa, a provisão para passivos
riscos e a determinação de passivos contingentes e o valor justo dos títulos e
valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos. A liquidação das
transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos
estimados, devido a imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. As
estimativas e premissas adotadas são revisadas periodicamente pela Administração
do Grupo Vivara.
Os seguintes critérios foram adotados para a combinação das demonstrações
financeiras de cada empresa participante da combinação:
x Eliminação dos saldos das contas de ativos e passivos entre as Empresas.
x Eliminação das transações intercompanhias, dos saldos e dos ganhos e das
perdas não realizados em transações entre as Empresas. Perdas não realizadas
também são eliminadas, a menos que a transação possua evidências de perda de
valor (“impairment”) do ativo transferido.
A seguir demonstrativo dos saldos individuais e as respectivas eliminações:
30/06/2019

2.2.

Tellerina

Conipa

Eliminações

Combinado

Ativo
Passivo
Patrimônio líquido
Resultado

1.334.047
1.066.005
268.042
78.949

594.278
147.622
446.655
127.402

(660.566)
(510.739)
(149.827)
(20.314)

1.267.759
702.888
564.871
186.037

30/06/2018
Ativo
Passivo
Patrimônio líquido
Resultado

884.948
728.234
156.714
3.833

409.855
55.699
354.157
50.153

(486.762)
(333.533)
(153.229)
22.848

808.138
450.400
357.642
76.834

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

2.3.

Declaração de relevância
Na elaboração das demonstrações financeiras combinadas, a Administração divulgou
somente informações relevantes e que auxiliem os usuários dessas demonstrações
na tomada de decisões, sem que os requerimentos mínimos existentes deixem de
ser atendidos. Além disso, a Administração afirma que todas as informações
relevantes estão sendo evidenciadas e correspondem àquelas utilizadas na gestão
do negócio.

2.4.

Base de elaboração
As demonstrações financeiras combinadas foram elaboradas com base no custo
histórico, exceto se indicado de outra forma. O custo histórico é geralmente
baseado no valor justo das contraprestações pagas em troca de ativos.
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Valor justo é o preço que seria recebido pela venda de um ativo ou pago pela
transferência de um passivo em uma transação organizada entre participantes do
mercado na data de mensuração, independentemente de esse preço ser
diretamente observável ou estimado usando outra técnica de avaliação. Ao estimar
o valor justo de um ativo ou passivo, a Administração leva em consideração as
características do ativo ou passivo no caso de os participantes do mercado levarem
essas características em consideração na precificação do ativo ou passivo na data de
mensuração.
2.5.

Moeda funcional e de apresentação
Os itens incluídos nas demonstrações financeiras combinadas são mensurados
usando o real (R$), moeda do ambiente econômico no qual o Grupo atua, eleita
moeda funcional do Grupo e também de apresentação das demonstrações
financeiras combinadas.

2.6.

Uso de estimativas e julgamentos
A preparação das demonstrações financeiras combinadas de acordo com as normas
do CPC exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que
afetam a aplicação das políticas contábeis e os valores reportados de ativos,
passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas
estimativas. As estimativas e premissas são revistas de uma maneira contínua.
Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no exercício em que
as estimativas são revisadas e em quaisquer exercícios futuros afetados.
As principais contas sujeitas a premissas e estimativas estão incluídas nas seguintes
notas explicativas:
x Notas explicativas nº 11 e nº 12 - vida útil e análise do valor recuperável
(“impairment”) do imobilizado e intangível.
x Nota explicativa nº 17 - valor justo dos títulos e valores mobiliários e
instrumentos financeiros derivativos.
x Nota explicativa nº 18 - provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas.
x Nota explicativa nº 21.b) – imposto de renda e contribuição social diferidos.

3.

PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS
a) Princípios gerais e critério de reconhecimento de receita
Ativos, passivos, receitas e despesas são apurados de acordo com o regime de
competência. A receita de venda é reconhecida na demonstração do resultado quando
for satisfeita a obrigação de desempenho, ou seja, quando houver a transferência física
do produto prometido e o cliente obtiver o controle desse produto, preço for
identificável e cumpridas as obrigações de performance. A receita de vendas é
apresentada líquida de deduções, incluídos os impostos calculados sobre as vendas.
b) Transações em moeda estrangeira
Transações em moedas estrangeiras são inicialmente reconhecidas pelo valor de
mercado das moedas correspondentes na data que a transação se qualifica para
reconhecimento. Ativos e passivos monetários denominados em moedas estrangeiras
são convertidas para o real (R$) de acordo com a cotação do mercado nas datas dos
balanços. Diferenças oriundas no pagamento, na conversão de itens monetários são
reconhecidas no resultado financeiro.
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c) Instrumentos financeiros
Classificação e mensuração de ativos e passivos financeiros
O CPC 48 retém em grande parte os requerimentos existentes no CPC 38 para a
classificação e mensuração de passivos financeiros. No entanto, ele elimina as antigas
categorias do CPC 38 para ativos financeiros: mantidos até o vencimento, empréstimos
e recebíveis e disponíveis para venda.
A classificação dos ativos e passivos financeiros segundo o CPC 48 é geralmente
baseada no modelo de negócios no qual um ativo financeiro é gerenciado e em suas
características de fluxos de caixa contratuais.
Conforme o CPC 48, no reconhecimento inicial, um ativo financeiro é classificado como
mensurado: a custo amortizado; valor justo por meio dos outros resultados
abrangentes (“VJORA”); ou valor justo por meio de resultado (“VJR”).
As seguintes políticas contábeis aplicam-se à mensuração subsequente dos ativos
financeiros:
Ativos financeiros
mensurados a VJR

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

Ativos financeiros
mensurados a custo
amortizado

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

Ativos financeiros
mensurados a VJORA

Esses ativos são mensurados ao valor justo em outros
resultados abrangentes em função de sua característica de
negociação antes do vencimento.

Sob o CPC 48, um ativo financeiro é mensurado ao custo amortizado se atender ambas
as condições a seguir e não for designado como mensurado a VJR:
x É mantido dentro de um modelo de negócio cujo objetivo seja manter ativos
financeiros para receber fluxos de caixa contratuais.
x Seus termos contratuais geram, em datas específicas, fluxos de caixa que são
relativos ao pagamento de principal e juros sobre o valor principal em aberto.
Um ativo financeiro é mensurado a VJORA se atender ambas as condições a seguir e
não for designado como mensurado a VJR:
x É mantido dentro de um modelo de negócio cujo objetivo é atingido tanto pelo
recebimento de fluxos de caixa contratuais quanto pela venda de ativos financeiros.
x Seus termos contratuais geram em datas específicas, fluxos de caixa que são
apenas pagamentos de principal e juros sobre o valor principal em aberto.
O Grupo Vivara avaliou que as operações de antecipações de recebíveis com
administradores de cartões devem ser classificados como valor justo por meio de
outros resultados abrangentes.
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No reconhecimento inicial de um investimento em um instrumento patrimonial que não
seja mantido para negociação, as Empresas podem optar irrevogavelmente por
apresentar alterações subsequentes no valor justo do investimento em outros
resultados abrangentes (“ORA”). Esta escolha é feita investimento por investimento.
Todos os ativos financeiros não classificados como mensurados ao custo amortizado ou
VJORA, conforme descrito acima, são classificados como VJR. Isso inclui todos os
ativos financeiros derivativos. No reconhecimento inicial, as Empresas podem designar
de forma irrevogável um ativo financeiro que de outra forma atenda os requerimentos
para ser mensurado ao custo amortizado ou como VJORA como VJR se isso eliminar ou
reduzir significativamente um descasamento contábil que de outra forma surgiria
(opção de valor justo disponível no CPC 48).
Um ativo financeiro é inicialmente mensurado pelo valor justo, acrescido, para um item
não mensurado a VJR, dos custos de transação que são diretamente atribuíveis à sua
aquisição.
A tabela a seguir apresenta as categorias de mensuração originais no CPC 38 e as
novas categorias de mensuração do CPC 48 para cada classe de ativos e ou passivos
financeiros das Empresas.

Ativos
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber (exceto
administradoras de cartões)
Contas a receber
Administradoras de cartões
Contas a receber
partes relacionadas
Instrumento derivativo - “swap”
Total ativos financeiros

CPC 38
Nota
explicativa
5
7
7
20
30

Categoria
Custo
amortizado
Empréstimos e
recebíveis
Empréstimos e
recebíveis
Empréstimos e
recebíveis
VJR

Fornecedores

13

Empréstimos

17

Custo
amortizado
Custo
amortizado

Passivo de arrendamento
Total passivos financeiros

29

-

Valores
contábeis
66.725
5.468
220.112
11.059
7.412
310.776

CPC 48
Valores
contábeis
Categoria
Custo
amortizado
Custo
amortizado
VJORA
Custo
amortizado
VJR

Custo
(38.924) amortizado
Custo
(287.748) amortizado
Custo
- amortizado
(326.672)

66.725
5.468
215.347
11.059
7.412
306.011

(38.924)
(287.748)
(226.446)
(553.118)

Instrumentos derivativos
As Empresas utilizam instrumentos financeiros derivativos classificados como “swaps”
para proteção de contratos em moeda estrangeira e quando houver contratos com
taxas pré-fixadas. Tais instrumentos financeiros derivativos são reconhecidos
inicialmente pelo valor justo na data em que o contrato derivativo é celebrado e,
posteriormente, remensurados pelo valor justo na data de cada balanço. Estes
contratos devem possuir os mesmos prazos, datas para pagamento de juros e principal
e serem contratados com o mesmo conglomerado financeiro do objeto de “hedge”.
Estes instrumentos são classificados como instrumentos financeiros “mensurados ao
valor justo” e suas variações são reconhecidas no resultado financeiro.
d) Demonstração do valor adicionado
Essa demonstração tem por finalidade evidenciar a riqueza criada pelas Empresas e
sua distribuição durante determinado exercício, e é apresentada conforme requerido
pela legislação societária brasileira, como parte de suas demonstrações financeiras
combinadas.
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Tal demonstração foi preparada com base em informações obtidas dos registros
contábeis que servem de base de preparação das demonstrações financeiras
combinadas, registros complementares, e segundo as disposições contidas no
pronunciamento técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado (“DVA”).
e) Caixa e equivalentes de caixa
Incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários à vista e investimentos temporários de
curto prazo com prazos para resgate de até 90 dias da data da aplicação.
Os investimentos temporários são representados substancialmente por Certificados de
Depósito Bancário - CDBs e são registrados pelos valores de custo, acrescidos dos
rendimentos auferidos até a data de apresentação das demonstrações financeiras, que
não excedem o seu valor de realização.
f) Contas a receber e provisão para perdas esperadas de crédito
As contas a receber de clientes correspondem aos recebíveis pelas vendas de
mercadorias e estão registradas aos valores nominais das faturas e deduzidas da
provisão para perdas esperadas de crédito.
Os saldos de contas a receber são registrados inicialmente pelo valor da transação,
que corresponde ao valor de venda, e são subsequentemente mensurados conforme a
carteira: (i) valor justo por meio de outros resultados abrangentes, no caso de
Administradoras de cartões de crédito; e (ii) custo amortizado, para todas as demais
carteiras.
A provisão para perda esperadas de crédito é mensurada na data da transação
considerando a vida toda dos recebíveis. A Companhia adota matriz de risco de crédito
com base na experiência histórica de perdas baseadas na idade média de vencimento
por faixa de títulos.
g) Estoques
Mensurados pelo custo de aquisição ou produção e outros custos incorridos em trazêlos às suas localizações e condições existentes. No caso de estoques manufaturados e
produtos em elaboração, o custo inclui uma parcela dos custos gerais de fabricação
com base na capacidade operacional normal.
Os estoques são valorizados ao custo médio ponderado e deduzidos das perdas
estimadas, quando aplicável.
h) Imobilizado
Reconhecimento e mensuração
Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção,
deduzido de depreciação acumulada e perdas de redução ao valor recuperável
(“impairment”) acumuladas, quando aplicável.
O custo inclui gastos que são diretamente atribuíveis à aquisição de um ativo. O custo
de ativos construídos pelas próprias Empresas inclui o custo de materiais e mão de
obra direta, e quaisquer outros custos para colocar o ativo no local e em condição
necessária para que estes sejam capazes de operar da forma pretendida pela
Administração.
Os ganhos e as perdas em alienações são apurados comparando-se o produto da
venda com o valor residual contábil e são reconhecidos na rubrica “Outras receitas
(despesas) operacionais, líquidas” na demonstração do resultado.
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Direito de uso locação de imóveis representado pelo valor presente do fluxo de
pagamento de aluguéis fixos ou mínimos nos contratos de arrendamento dos imóveis
das lojas, fábrica e escritórios da Companhia. São amortizados pelo prazo do contrato
de arrendamento incluindo uma renovação automática por igual período.
Custos subsequentes
São capitalizados apenas quando é provável que os benefícios econômicos
incorporados no componente fluirão para as Empresas e o seu custo possa ser medido
de forma confiável. Os custos de manutenção recorrente são reconhecidos no
resultado, quando incorridos.
Depreciação
Itens do ativo imobilizado são depreciados a partir da data em que estão disponíveis
para uso, ou, no caso de ativos construídos internamente, a partir do dia em que a
construção é finalizada e o ativo está disponível para uso.
A depreciação é calculada para amortizar o custo de itens do ativo imobilizado, menos
seus valores residuais estimados, utilizando o método linear com base na vida útil
estimada dos itens. A depreciação é geralmente reconhecida no resultado, a menos
que o montante esteja incluído no valor contábil de outro ativo. Ativos arrendados são
depreciados pelo menor período entre a vida útil estimada do bem e o prazo do
contrato, a não ser que seja razoavelmente certo que as Empresas obterão a
propriedade do bem no fim do prazo de arrendamento. Terrenos não são depreciados.
As vidas úteis estimadas dos itens significativos do ativo imobilizado para o semestre
corrente e o comparativo são as seguintes:
Vida útil
- anos
Máquinas e equipamentos
Instalações
Móveis e utensílios
Hardware
Benfeitorias em propriedade de terceiros
Direito de uso locação de imóveis
Veículos

10
10
10
5
5
4 a 10
5

A vida útil estimada dos bens do imobilizado são revisadas anualmente na data de
encerramento das demonstrações financeiras combinadas. Quando aplicável, os efeitos
decorrentes de alterações na vida útil remanescente são registrados prospectivamente.
i) Intangível
Representado pelo custo de aquisição de exploração de ponto comercial com
amortização determinada conforme o prazo do contrato de locação, que para as lojas e
quiosques são de cinco anos. A aquisição de ponto comercial não é feita para todos os
pontos de venda da rede, pois em determinadas localidades esse custo não é
necessário.
Registram também os softwares adquiridos de terceiros, inclusive os em
desenvolvimento.
j) Investimento
Os investimentos apresentados nas demonstrações financeiras combinadas são
ajustados pelo método de equivalência patrimonial.
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k) Redução ao valor recuperável (“impairment”)
A Administração analisa anualmente se existem evidências de que o valor contábil de
um ativo não será recuperado (redução ao valor recuperável dos ativos). Caso tais
evidências estejam presentes, é estimado o valor recuperável do ativo, sendo este o
maior valor entre: (i) seu valor justo menos os custos que seriam incorridos para
vendê-lo; e (ii) seu valor em uso. O valor de uso é equivalente aos fluxos de caixa
descontados (antes dos impostos) derivados do uso contínuo do ativo. Quando o valor
residual contábil do ativo exceder seu valor recuperável, é reconhecida a redução
(provisão) do saldo contábil desse ativo (“impairment”).
l) Provisões
Reconhecidas quando:
x O Grupo tem uma obrigação presente (legal ou presumida) como resultado de
eventos passados, sendo provável que uma saída de recursos seja necessária para
liquidar a obrigação e o valor possa ser estimado com segurança.
x São quantificadas ao valor presente do desembolso esperado para liquidar a
obrigação, utilizando a taxa adequada de desconto de acordo com os riscos
relacionados ao passivo. São atualizadas até a data de apresentação das
demonstrações financeiras combinadas pelo montante estimado das perdas
prováveis, observada sua natureza e apoiada na opinião dos assessores jurídicos.
m) Receitas e despesas financeiras
As receitas financeiras abrangem receitas de juros que são reconhecidas no resultado
pelo método de juros efetivos. As despesas financeiras abrangem as despesas
bancárias que são reconhecidas no resultado pelo método de juros efetivos.
n) Imposto de renda e contribuição social
Impostos correntes e diferidos
O imposto de renda e a contribuição social correntes e diferidos são calculados com
base nas alíquotas de 15%, acrescida do adicional de 10% sobre o lucro tributável
excedente a R$240, para imposto de renda e de 9% sobre o lucro tributável para
contribuição social e consideram a compensação de prejuízos fiscais e base negativa de
contribuição social, limitada a 30% do lucro real.
A despesa com imposto de renda e contribuição social compreende os impostos
correntes e diferidos, os quais são reconhecidos no resultado.
O imposto corrente é o imposto a pagar ou a receber esperado sobre o lucro ou
prejuízo tributável do exercício, a taxas de impostos decretadas ou substantivamente
decretadas na data de apresentação das demonstrações financeiras combinadas e
qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercícios anteriores.
O imposto diferido é reconhecido com relação às diferenças temporárias e prejuízos
fiscais e base negativa entre os valores contábeis de ativos e passivos para fins
contábeis e os correspondentes valores usados para fins de tributação. O imposto
diferido é mensurado pelas alíquotas que se espera que sejam aplicadas às diferenças
temporárias e prejuízos fiscais e base negativa quando elas forem realizadas, com
base nas leis que foram decretadas, ou substantivamente decretadas, até a data de
apresentação das demonstrações financeiras.
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Os ativos e passivos fiscais diferidos são compensados caso haja um direito legal de
compensar passivos e ativos fiscais correntes, e eles estejam relacionados a imposto
de renda lançado pela mesma autoridade tributária sobre a mesma entidade sujeita à
tributação.
Um ativo de imposto de renda e contribuição social diferidos é reconhecido por perdas
fiscais, créditos fiscais e diferenças temporárias dedutíveis não utilizadas quando é
provável que lucros futuros sujeitos à tributação estarão disponíveis e contra os quais
serão utilizados.
Ativos de imposto de renda e contribuição social diferidos são revisados na data de
apresentação das demonstrações financeiras combinadas e serão reduzidos na medida
em que sua realização não seja mais provável.
Incentivos fiscais - lucro da exploração
Devido ao fato de sua fábrica de joias estar situada na área da Superintendência do
Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM e mediante o Ato Declaratório Executivo da
Delegacia da Receita Federal em Manaus nº 146, de 25 de novembro de 2011, a
Conipa possui incentivo de redução do valor do IRPJ a pagar equivalente a 75% do
valor apurado sobre o lucro da exploração, aplicado sobre as vendas dos produtos de
fabricação própria produzidos na Zona Franca de Manaus, reconhecidas no resultado e,
posteriormente, destinadas à reserva de capital no patrimônio líquido.
Em virtude do benefício concedido, a Conipa está obrigada a: (i) cumprir a legislação
trabalhista e social e das normas de proteção e controle do meio ambiente;
(ii) aplicação do valor da redução do IRPJ em atividade diretamente ligada à produção
na área de atuação da SUDAM; (iii) constituição de reserva de capital com o valor
resultante da redução, a qual somente poderá ser utilizada para absorção de prejuízo
ou aumento de capital social; (iv) proibição de distribuição aos sócios ou acionistas do
valor do imposto que deixar de ser pago em virtude da redução, sob pena de perda do
incentivo e da obrigação de recolher, com relação à importância distribuída, o imposto
que a Conipa tiver deixado de pagar, sem prejuízo da incidência do imposto sobre o
lucro distribuído como rendimento e das penalidades cabíveis; e (v) apresentação
anual da declaração de rendimentos, indicando o valor da redução correspondente ao
exercício, observadas as normas em vigor sobre a matéria.
o) Lucro por ação
O lucro básico por ação é calculado mediante a divisão do lucro atribuível aos
acionistas das Empresas, pela quantidade média ponderada de ações ordinárias
emitidas durante o exercício.
O lucro diluído por ação é calculado mediante o ajuste da quantidade média ponderada
de ações ordinárias em circulação, para presumir a conversão de todas as ações
ordinárias potenciais diluídas pelas opções de compra de ações exercíveis.
p) Segmentos operacionais
Os segmentos operacionais são apresentados de modo consistente com o relatório
interno fornecido para o principal tomador de decisões do Grupo, que é o CEO do
Grupo, responsável pela alocação de recursos e pela avaliação de desempenho dos
segmentos operacionais.
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4.

NOVOS PRONUNCIAMENTOS, ALTERAÇÕES E INTERPRETAÇÕES EMITIDOS PELO CPC E
NORMAS PUBLICADAS VIGENTES A PARTIR DE 2019
CPC 06 (R2) – Operações de Arrendamento Mercantil
CPC 06 (R2) - Operações de arrendamento mercantil, que substitui o CPC 06 (R1) Operações de Arrendamento Mercantil, elimina a distinção entre arrendamentos
operacionais e arrendamentos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2019. Além disso, a
norma exige o reconhecimento de um ativo (o direito de usar o item arrendado) e um
passivo financeiro relativo aos de aluguéis futuros descontados a valor presente para
praticamente todos os contratos de arrendamento.
Despesas com arrendamento operacional são substituídas por despesas de depreciação
relacionadas ao direito de uso e despesas de juros relacionadas ao passivo de
arrendamento. Anteriormente, as Empresas reconheciam principalmente despesas de
arrendamento operacional pelo método linear pelo prazo do arrendamento e reconhecia os
ativos e os passivos somente na medida em que houvesse uma diferença de tempo entre
os pagamentos reais do arrendamento e o período de competência da despesa de aluguel.
Assim, indicadores de desempenho como o EBITDA (“Earnings Before Interest, Taxes,
Depreciation and Amortization”) e, em menor medida, o resultado operacional serão
positivamente impactados; inversamente, o resultado financeiro será afetado
negativamente.
Por fim, o lucro líquido também será afetado, pois a despesa total de arrendamento
(despesa de depreciação somada despesa financeira) é geralmente maior no início do
contrato e diminui ao longo do tempo, ao contrário de um encargo linear sob o padrão
atual. Adicionalmente, o caixa líquido das atividades operacionais será maior, uma vez
que os pagamentos em dinheiro pela parte principal do passivo de arrendamento e os
juros relacionados serão classificados como fluxos de caixa das atividades de
financiamento.
A adoção da norma CPC 06 (R2) afetou principalmente o reconhecimento de
arrendamentos operacionais para as lojas das Empresas.
A Administração decidiu adotar a abordagem retrospectiva modificada como método de
transição em 1º de janeiro de 2019, e prospectivamente desde o início do primeiro
período praticável.
A Administração optou em aplicar as duas isenções de reconhecimento propostas pela
norma nos seguintes contratos: (i) locações de bens de curto prazo (inferior ou igual a
doze meses); e (ii) arrendamentos de propriedade relacionados a ativos de baixo valor ou
com valores variáveis.
Aluguéis não incluídos na avaliação inicial do passivo (por exemplo, aluguéis variáveis)
são classificados como despesas operacionais, assim como os encargos relacionados a
arrendamentos de curto prazo, de baixo valor ou com valores variáveis.
O prazo do arrendamento é o período legalmente aplicável do contrato e levou em conta
as opções de rescisão e renovação por vias judiciais, cujo uso pelas Empresas é
razoavelmente certo.
Os fluxos de pagamentos de aluguéis são ajustados a valor presente, considerando o
prazo remanescente de cada contrato, e aplicando taxa de desconto que corresponde às
cotações de mercado nas datas iniciais de cada um dos contratos de arrendamento e
equivalente às captações com montantes que representam o total de investimentos para
abertura de novas lojas. A taxa de desconto foi construída pela taxa real de desconto
correspondente as cotações de mercado (referência em% do CDI), adicionando o spread e
reduzindo as garantias de conforme taxas de mercado dos principais bancos com os quais
a companhia opera. Foi considerada curva de taxa do CDI futura em função dos diferentes
prazos de amortização dos contratos de arrendamento.
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As Empresas detinham 235 contratos de compromissos de arrendamento mercantil
operacional em 31 de dezembro de 2018 e destes, 165 contratos foram classificados como
direito de uso de locação na adoção inicial.
Mensuração do passivo de arrendamento e do ativo de direito de uso
Dos contratos que foram escopo da norma, a Administração do Grupo considerou como
componente de arrendamentos somente o valor do aluguel mínimo fixo para fins de
avaliação do passivo. Em 1º de janeiro de 2019, a mensuração do passivo de
arrendamento corresponde ao total dos pagamentos futuros de aluguéis fixos, líquido de
impostos, nos quais consideramos as renovatórias de acordo com a política interna do
Grupo, cujo prazo ocorre normalmente um ano antes do vencimento do contrato quando
identificamos a “razoável certeza” da renovação.
A mensuração do ativo de direito de uso corresponde ao valor inicial do passivo de
arrendamento mais os custos diretos iniciais incorridos. A Administração do Grupo optou
por utilizar o expediente prático para transição e não considerar os custos iniciais na
mensuração inicial do ativo de direito de uso, com isso mantendo o mesmo valor do
passivo inicial de arrendamento.
Em 1º de janeiro de 2019, a Administração do Grupo reconheceu um ativo de direito de
uso e um passivo de arrendamento ao valor presente de R$226.195.
A seguir segue demonstração dos efeitos da adoção inicial nos saldos iniciais de balanço
do Grupo:

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

Saldos
apresentados
31/12/2018

Adoção
inicial
CPC 06 (R2)

Saldos
iniciais
ajustados
01/01/2019

725.301
164.346
316.509
122.121
451.017

226.446
18.751
207.695
-

725.301
390.792
335.260
329.816
451.017

A movimentação dos saldos da conta de ativo do direito de uso está apresentada na nota
explicativa nº 11 e os saldos que afetaram o resultado do período, bem como a
movimentação do passivo de arrendamentos de direito de uso estão demonstrados na
nota explicativa nº 29.
ICPC 22 - Incerteza sobre o Tratamento de Impostos sobre o Lucro
Em dezembro de 2018, o CPC emitiu o ICPC 22 – Incerteza sobre o Tratamento de
Impostos sobre o Lucro, com o objetivo de clarificar a contabilização quando há incertezas
dos impostos sobre o lucro regulamentados pelo CPC 32 – Tributos sobre o Lucro. Este
pronunciamento contábil tem vigência para exercícios sociais que se iniciarem a partir de
1º de janeiro de 2019.
A Tellerina mantém discussão judicial referente a processos que envolvem o
reconhecimento de créditos de imposto de renda e contribuição social gerados na
apuração do lucro real de exercícios anteriores no montante de R$9.913 que já foram
compensados no pagamento de outros impostos e contribuições. A Administração entende
que a autoridade fiscal aceitará o tratamento fiscal adotado, por isso o valor envolvido é
informado na nota explicativa nº 18 no montante de processos com classificação de risco
de perda como “possível”. Não há outros valores em discussões que possam impactar de
forma material a adoção desse pronunciamento.
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5.

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
Combinado
30/06/2019 31/12/2018
Caixa
Bancos conta movimento
Aplicações financeiras (*)
Total

3.304
12.700
50.721
66.725

5.878
22.646
56.257
84.781

(*) Em 30 de junho de 2019 as aplicações financeiras são representadas por:
(i) aplicações automáticas no valor de R$2.721 remuneradas à taxa de 10% da
variação do Certificado de Depósito Interfinanceiro – CDI (R$6.249 em 31 de
dezembro de 2018); e (ii) operações compromissadas, no montante de R$48.000,
remuneradas à taxa de 80% do CDI (R$50.008 em 31 de dezembro de 2018,
remuneradas à taxa de 75% do CDI).
6.

TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
São representadas por Recibos de Depósito Bancário - RDBs, remunerados por 95% da
variação do CDI.
A operação é mantida como garantia ao empréstimo de capital de giro mantido com o
Banco do Nordeste do Brasil - BNB, com vencimento para 18 de novembro de 2019,
conforme mencionado na nota explicativa nº 17.

7.

CONTAS A RECEBER
Combinado
30/06/2019 31/12/2018
Operadoras de cartões (*)
Cheques a compensar
Boletos
Subtotal
Provisão para perdas esperadas de crédito
Total

215.347
2.336
4.045
221.728
(913)
220.815

209.001
3.436
3.323
215.760
(779)
214.981

(*) Como parte da estratégia de gerenciamento de caixa, a Tellerina antecipa parte dos
recebíveis de cartão de crédito sem direito de regresso às administradoras de cartões
de crédito, os quais estão apresentados líquidos das taxas de administração por elas
cobradas.
Os saldos a receber por idade de vencimento estão distribuídos conforme segue:
Combinado
30/06/2019 31/12/2018
Vencidos:
De 1 a 30 dias
De 31 a 60 dias
De 61 a 90 dias
De 91 a 120 dias
De 121 a 150 dias
De 151 a 180 dias
Acima de 180 dias

577
81
3.786
8
11
12
913
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Combinado
30/06/2019 31/12/2018
A vencer:
De 1 a 30 dias
De 31 a 60 dias
De 61 a 90 dias
De 91 a 120 dias
De 121 a 150 dias
De 151 a 180 dias
Acima de 180 dias
Total

72.697
23.266
11.010
23.891
25.091
19.772
40.613
221.728

82.885
34.685
11.949
11.518
8.652
10.805
53.850
215.760

A Administração mensura a provisão para perdas de contas a receber de clientes em um
valor equivalente à PCE durante a vida útil. As perdas de crédito esperadas sobre as
contas a receber de clientes são estimadas usando uma matriz de provisão com base na
experiência de inadimplência passada do devedor e em uma análise da posição financeira
atual do devedor, ajustadas com base em fatores específicos aos devedores, condições
econômicas gerais do setor no qual os devedores operam e uma avaliação do curso atual
e projetado das condições na data de relatório.
A movimentação da provisão para perdas esperadas de crédito está demonstrada a
seguir:
Combinado
30/06/2019 31/12/2018
Saldo no início do período
Complementos
Reversões
Saldo no fim do período
8.

(779)
(185)
51
(913)

(1.528)
(1.045)
1.794
(779)

ESTOQUES
Combinado
30/06/2019 31/12/2018
Produtos acabados (*)
Matérias-primas
Material de consumo e embalagens
Estoque em trânsito e adiantamentos a fornecedores
Provisão para perdas
Total

233.246
57.651
8.654
70.490
(3.161)
366.880

247.898
62.106
10.173
32.096
(3.983)
348.290

A movimentação da provisão para perdas dos estoques está demonstrada a seguir:
Combinado
30/06/2019 31/12/2018
Saldo no início do período
Complementos
Reversões
Saldo no fim do período

(3.983)
822
(3.161)

(2.714)
(2.051)
782
(3.983)
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As Empresas constituem provisão para os estoques de giro lento e perdas estimadas no
processo de derretimento de joias em ouro e prata de coleções descontinuadas ou
adquiridas de clientes.
É considerado como de giro lento os produtos não vendidos em até um ano. Para o
período em análise não houve variação relevante nos saldos provisionados.
As perdas no processo de derretimento de joias não são relevantes percentualmente
devido a tecnologia utilizada na recuperação das matérias-primas envolvidas (ouro, prata
e pedras).
9.

IMPOSTOS A RECUPERAR
Combinado
30/06/2019 31/12/2018
IRPJ (a)
CSLL (a)
ICMS (b)
PIS e COFINS (c)
Outros
Total

30.763
21.812
46.428
155.554
296
254.853

25.573
27.813
35.276
1.726
31
90.419

Ativo circulante
Ativo não circulante
Total

62.398
192.455
254.853

56.933
33.486
90.419

a) IRPJ e CSLL
O crédito de IRPJ e CSLL foi apurado através da exclusão da sua base de cálculo do
incentivo de ICMS da Zona Franca de Manaus, referente ao período de 2013 a 2016,
com expectativa de realização total no exercício de 2019 através da compensação com
outros tributos federais.
b) ICMS
Os valores a recuperar de longo prazo são créditos de ICMS gerados pelo acúmulo de
saldo credor nas operações de lojas Vivara localizadas em grande parte nos Estados de
Pernambuco, Rio Grande do Norte e Alagoas.
Em Pernambuco, que concentra a maior parte desse saldo credor, o Grupo solicitou
Regime Especial visando a não aplicação das Margens de Valor Agregado previstas no
Anexo 12 do Decreto nº 44.650/2017; e caso não sejam acolhidas as preliminares,
requer-se concessão de Regime Especial para recolhimento do ICMS devido por
antecipação da seguinte forma: no primeiro ano: margem de valor agregado fixada em
5%; no segundo ano: margem de valor agregado fixada em 10%; e no terceiro ano:
margem de valor agregado fixada em 20%.
A expectativa da realização dos créditos de ICMS é demonstrada a seguir:
Combinado
30/06/2019

Ano
2019 – 2º semestre
2020
2021
2022

4.767
6.246
3.505
3.330
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Combinado
30/06/2019

Ano
2023
2024 em diante
Total

3.329
25.252
46.428

c) PIS e COFINS
Reconhecimento dos créditos atualizados monetariamente de PIS e COFINS referente
habilitação do crédito protocolada na Receita Federal em maio de 2019 conforme
decisão favorável transitada em julgado de 13 de dezembro de 2018, conforme
certidão de trânsito em julgado emitida em 15 de janeiro de 2019, referente a
exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições federais. O montante de
créditos registrado no período totaliza R$152.393, dos quais R$103.658
correspondente ao valor do principal e R$48.735 à atualização monetária, conforme
descrito nas notas explicativas nº 25 e nº 26, respectivamente.
Os saldos de PIS e COFINS a recuperar contemplam créditos originados em outras
operações no montante de R$3.161 (R$1.726 em 31 de dezembro de 2018).
A expectativa da realização dos créditos de PIS e COFINS é demonstrada a seguir:
Combinado
30/06/2019

Ano
2019 – 2º semestre
2020
2021
2022
Total

18.532
57.886
60.781
18.355
155.554

10. INVESTIMENTO
O Grupo possui participação societária na coligada PP-NMM Administração de Bens Ltda.
(“PP-NMM”), que tem como objeto social a aquisição e administração de bens próprios e
de terceiros, para uso próprio e de terceiros, incluindo sem limitação, aeronaves.
A PP-NMM tem como atividade atual exclusiva a administração de uma aeronave que é
utilizada de forma compartilhada entre todos os sócios da PP-NMM, inclusive pelo Grupo.
Em 22 de março de 2019 o Grupo aportou capital na investida PP-NMM conforme
“Instrumento Particular de 1º Alteração e Consolidação do Contrato Social” com 3.582.210
novas cotas, no valor nominal de R$1,00 (um real) cada uma, totalizando R$3.582, sendo
por ela integralizadas mediante a capitalização de crédito de igual valor em decorrência de
adiantamentos para futuro aumento de capital (AFAC) anteriormente por ela realizados.
Em ato contínuo cedeu e transferiu, a título oneroso 2.841.105 cotas da Sociedade, no
valor nominal de R$1,00 (um real) cada uma, no valor total de R$2.841, à sócia
ingressante Voar - Cooperativa de Usuários de Aeronaves em Regime de Propriedade
Compartilhada.
Em razão do todo acima deliberado, e do aporte também realizado pelos demais cotistas
da PP-NMM conforme o citado ato jurídico, o Grupo reduziu sua participação societária de
30% para 15%.
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Em 16 de abril de 2019 o Grupo aportou capital na investida PP-NMM conforme
“Instrumento Particular de 2º Alteração e Consolidação do Contrato Social” com 314.589
(trezentas e quatorze mil, quinhentos e oitenta e nove) novas cotas, no valor nominal de
R$1,00 (um real) cada uma, totalizando R$315, sendo por ela integralizadas mediante a
capitalização de crédito de igual valor em decorrência de adiantamentos para futuro
aumento de capital (AFAC) anteriormente por ela realizados. Devido ao aporte também
realizado pelos demais cotistas da PP-NMM conforme o citado ato jurídico, o Grupo
manteve sua participação societária.
30 de junho de 2019
Patrimônio
líquido

Participação
no capital
social

Investimento

12.924

15%

1.939

Patrimônio
líquido

Participação
no capital
social

Investimento

(320)

30%

(96)

PP-NMM Administração de Bens Ltda.

Resultado de
equivalência
patrimonial
(180)

31 de dezembro de 2018

PP-NMM Administração de Bens Ltda.

Resultado de
equivalência
patrimonial
(464)

A Empresa registrou um prejuízo de R$794 no período findo em 30 de junho de 2019
(R$1.546 em 31 de dezembro de 2018).
A movimentação do investimento está demonstrada a seguir:
Combinado
30/06/2019 31/12/2018
Saldo no início do período
Aporte de capital
Ganho na alienação de investimento
Resultado de equivalência patrimonial
Venda parcial de participação
Saldo no fim do período

(96)
3.897
1.159
(180)
(2.841)
1.939

368
(464)
(96)

11. IMOBILIZADO
Taxa média
anual de
depreciação %
Benfeitorias em imóveis
de terceiros
Móveis e utensílios
Máquinas, equipamentos e
instalações
Veículos
Equipamentos de Informática
Imóveis
Direitos de uso locação de imóveis
Adiantamento a fornecedores e
construção em andamento (*)
Total

20
10

Custo

58.434
33.056

Combinado
30/06/2019
Depreciação
Valor
acumulada
Residual

(41.721)
(17.781)

31/12/2018
Valor
residual

16.713
15.275

13.837
15.030

10
20
20
10 a 25

17.564
1.431
16.594
350
233.817

(10.114)
7.450
(1.322)
109
(13.193)
3.401
350
(13.580) 220.237

6.753
131
3.426
350
-

-

665
361.911

665
(97.711) 264.200

1.297
40.824
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(*)

Refere-se ao custo das obras em novos pontos de venda, e as reformas significativas nos já
existentes, que posteriormente são transferidos para a linha de benfeitorias em imóveis de terceiros
com a inauguração ou reabertura desses pontos de venda.

A Administração do Grupo não identificou indicativo da necessidade de registro de redução
ao valor recuperável do ativo imobilizado.
A movimentação do imobilizado está demonstrada a seguir:
31/12/2018
Custo:
Benfeitorias em imóveis de terceiros
Móveis e utensílios
Máquinas, equipamentos e instalações
Veículos
Equipamentos de informática
Imóvel
Direitos de uso locação de imóveis
Adiantamento a fornecedores e
construção em andamento

Depreciação:
Benfeitorias em imóveis de terceiros
Móveis e utensílios
Máquinas, equipamentos e instalações
Veículos
Direitos de uso locação de imóveis
Equipamentos de informática

Total

Depreciação:
Benfeitorias em imóveis de terceiros
Móveis e utensílios
Máquinas, equipamentos e instalações
Veículos
Equipamentos de informática

Total

Combinado
Baixas
Transferências

30/06/2019

52.684
31.452
16.250
1.459
15.949
350
-

2.497
1.143
939
469
233.817

(7)
(1)
(28)
-

3.253
468
376
176
-

58.434
33.056
17.564
1.431
16.594
350
233.817

1.297
119.441

3.641
242.506

(36)

(4.273)
-

665
361.911

(38.847)
(16.422)
(9.497)
(1.328)
(12.523)
(78.617)

(2.874)
(1.366)
(618)
(22)
(13.580)
(670)
(19.130)

7
1
28
36

40.824

223.376

31/12/2017
Custo:
Benfeitorias em imóveis de terceiros
Móveis e utensílios
Máquinas, equipamentos e instalações
Veículos
Equipamentos de informática
Imóvel
Adiantamento a fornecedores e
construção em andamento

Adições

Adições

-

(41.721)
(17.781)
(10.114)
(1.322)
(13.580)
(13.193)
(97.711)

-

264.200

Combinado
Baixas
Transferências

31/12/2018

-

45.935
28.218
15.339
1.369
14.343
350

570
3.234
911
90
1.625
-

(19)
-

6.179
-

1.217
106.771

6.277
12.707

(18)
(37)

(6.179)
-

(33.000)
(13.829)
(8.342)
(1.288)
(11.270)
(67.729)

(5.847)
(2.593)
(1.155)
(40)
(1.254)
(10.889)

39.042

(1.818)

1
1
(36)

52.684
31.452
16.250
1.459
15.949
350
1.297
119.441

-

(38.847)
(16.422)
(9.497)
(1.328)
(12.523)
(78.617)

-

40.824
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12. INTANGÍVEL
31/12/2018
Custo:
Pontos comerciais
Intangível em andamento
Sistema de informática
Amortização:
Pontos comerciais
Sistema de informática
Total

30/06/2019

30.906
13.934
44.840

918
1.112
2.030

-

30.906
918
15.046
46.870

(27.244)
(8.786)
(36.030)
8.810

(1.120)
(1.262)
(2.382)
(352)

-

(28.364)
(10.048)
(38.412)
8.458

Combinado
Adições
Baixas

31/12/2018

31/12/2017
Custo:
Pontos comerciais
Sistema de informática

30.946
13.393
44.339

Amortização:
Pontos comerciais
Sistema de informática
Total

Combinado
Adições
Baixas

(24.611)
(6.285)
13.443

542
542
(2.633)
(2.501)
(4.592)

(40)
(1)
(41)

30.906
13.934
44.840

(41)

(27.244)
(8.786)
8.810

13. FORNECEDORES
O saldo é constituído em quase sua totalidade por compra de matéria-prima e
mercadorias para revenda, com prazo médio de pagamento de 90 dias.
Combinado
30/06/2019 31/12/2018
Fornecedores nacionais
Fornecedores estrangeiros
Total

16.742
22.182
38.924

21.197
25.007
46.204

14. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS
Combinado
30/06/2019 31/12/2018
Provisão de férias
Salários
Bônus
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF
Outras
Total
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12.714
3.201
2.460
9.077
3.539
431
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13.878
5.325
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4.325
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15. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
Combinado
30/06/2019 31/12/2018
15.156
19.157
10.337
16.260
579
62.489

ICMS
IPI (*)
PIS e COFINS
IRPJ e CSLL
Outras
Total

30.139
18.517
13.221
10.211
1.014
73.102

(*) A Tellerina deixou de recolher o IPI apurado mensalmente desde a competência de
julho de 2014 devido a liminar obtida com essa finalidade no tocante à incidência no
desembaraço aduaneiro de bem industrializado e na saída do estabelecimento
importador para comercialização no mercado interno, ante a equiparação do
importador ao industrial, quando o primeiro não o beneficia no campo industrial.
16. PARCELAMENTO DE TRIBUTOS
Combinado
30/06/2019 31/12/2018
ICMS (a)
REFIS federal, Lei nº 11.941/09 (b)
REFIS federal, Lei nº 12.996/14 (c)
REFIS federal, PERT (d)
Total

1.003
93
743
1.144
2.983

1.221
146
798
1.169
3.334

Passivo circulante
Passivo não circulante
Total

827
2.156
2.983

1.224
2.110
3.334

(a) Representado por débitos dos exercícios de 2014 a 2017, com o Distrito Federal e os
Estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e São Paulo, cujo período de
parcelamento é de 60 meses para Distrito Federal e São Paulo, 48 meses para Mato
Grosso e 36 meses para Mato Grosso do Sul. O parcelamento com o Distrito Federal
foi liquidado em março de 2019 e o novo parcelamento é com o Estado de São Paulo.
(b) Em novembro de 2009, as Empresas aderiram ao Programa de Recuperação Fiscal REFIS, instituído pela Lei nº 11.941/09 e pela Medida Provisória nº 470/09, para
parcelamento de débitos previdenciários e outros débitos fiscais, relativos ao exercício
de 2009, optando pelo pagamento em 180 meses. Em agosto de 2017 as Empresas
optaram pela desistência parcial desse parcelamento, apenas dos vinculado a RFB,
para inclusão do débito remanescente no Programa Especial de Regularização
tributário – PERT.
(c) Em novembro de 2014, as Empresas aderiram ao Programa de Recuperação Fiscal REFIS, instituído pela Lei nº 12.996/14, para parcelamento de débitos de imposto de
renda e contribuição social relativos ao exercício de 2009, optando pelo pagamento
em 120 meses.
(d) Em agosto de 2017 as Empresas aderem ao Programa Especial de Regularização
tributário - PERT, instituído Lei nº 13.496/17, para débitos remanescentes de outros
parcelamentos federais. Em agosto de 2018 ocorreu a consolidação dos
parcelamentos perante a Receita Federal do Brasil.
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A movimentação dos parcelamentos de tributos está demonstrada a seguir:
Combinado
30/06/2019 31/12/2018
Saldo no início do período
Adições
Desconto por liquidação antecipada
Atualizações monetárias
Pagamentos
Saldo no fim do período

3.334
298
68
(717)
2.983

6.722
(1.120)
94
(2.362)
3.334

Os montantes classificados no passivo não circulante possuem a seguinte composição por
ano de vencimento:
Combinado
30/06/2019 31/12/2018

Ano
2020
2021
2022 em diante
Total

262
375
1.519
2.156

407
258
1.445
2.110

17. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
a) Composição dos saldos
Taxa
Em moeda local
Capital de giro
Capital de giro
Capital de giro
Capital de giro
Capital de giro
Fundo de Financiamento para Aquisição
de Máquinas e Equipamentos – FINAME

CDI +3,75% a.a.
CDI +0,13% a.m.
Prefixado 0,68% a.m.
CDI +2% a.a.
CDI +1,9% a.a.

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social - BNDES
Em moeda estrangeira
Capital de giro
Capital de giro
Capital de giro

Prefixado 0,21% a.m.
URTJLP/UMIPCAM184/Prefixado - 0,49%
a.m. a 0,81% a.m.
LIBOR +0,75% a.m.
Prefixado 4,675% a.a.
Prefixado 0,54% a.a.

Total empréstimos e
financiamentos
Instrumentos derivativos ativo - contratos de
“swap”
Total de empréstimos e
financiamentos, líquido

US$ 5,5% a.a.

Ativo circulante
Ativo não circulante
Passivo circulante
Passivo não circulante
Total
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Combinado
30/06/2019 31/12/2018

68.237
267
44.043
40.275

85.282
24.025
586
-

6.509

7.462

4.304

5.196

24.160
54.423
45.530

24.109
68.785
-

287.748

215.445

(7.412)

(10.698)

280.336

204.747

(3.386)
(4.026)
150.408
137.340
280.336

(4.208)
(6.490)
115.892
99.553
204.747

Grupo Vivara

b) Movimentação dos empréstimos e financiamentos
Combinado
30/06/2019 31/12/2018
Saldo no início do período

204.747

293.314

Captações
Amortizações de principal
Liquidação de contratos de “swap”
Pagamento de juros
Fluxo de caixa de financiamento

129.000
(56.907)
1.323
(6.844)
66.572

(96.614)
986
(18.810)
(114.438)

Juros incorridos
Encargos financeiros de “swap” incorridos
Variação cambial
Variações que não envolvem caixa

7.484
1.963
(431)
9.016
280.336

Saldo no fim do período

23.351
2.392
128
25.871
204.747

Em 30 de junho de 2019, os montantes classificados no passivo não circulante têm a
seguinte composição por ano de vencimento:
Combinado
30/06/2019 31/12/2018

Ano
De 1 a 2 anos
De 2 a 3 anos
Acima de 3 anos
Total

59.517
57.375
16.422
133.314

60.953
30.365
1.745
93.063

Parte dos contratos de empréstimos e financiamentos com as instituições financeiras
está sujeita a uma cláusula restritiva (“covenant”), que prevê como obrigação das
Empresas o envio das demonstrações financeiras combinadas anuais, devidamente
auditadas por empresas de auditoria independente, aceita pela entidade bancária que
cedeu o empréstimo, e o enquadramento nas condições a seguir:
O índice de endividamento líquido sobre o EBITDA deve ser menor que 2,5x em 2017,
2,25x em 2018 e 2x em 2019 e 2020. O cálculo deve ser considerado pela combinação
das demonstrações financeiras do conglomerado econômico formado pelas empresas
Tellerina, Conipa e Etna Comércio de Móveis e Artigos para Decoração S.A. (“Etna”).
O Grupo Vivara, juntamente com a Etna Comércio de Móveis e Artigos para Decoração
S.A., tinham entre si ajustados a prática de avais cruzados nos contratos de
empréstimos e financiamentos. Acordaram as empresas em desfazer estas garantias
no decorrer do ano de 2019. As negociações com as instituições financeiras
encontram-se em fase avançada, em muitos casos em formalização. Além dos avais,
os “covenants” financeiros também foram negociados para que contemplem somente
as empresas Tellerina e Conipa.
A despesa financeira líquida deve ser menor que 1,25x o EBITDA do período,
considerando as demonstrações financeiras do conglomerado Tellerina, Conipa e Etna.
Em 30 de junho de 2019, o Grupo estava adimplente com as referidas cláusulas.

32

377

Grupo Vivara

18. PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS, TRABALHISTAS E TRIBUTÁRIOS
E DEPÓSITOS JUDICIAIS
Em 30 de junho de 2019 e 31 de dezembro de 2018 o Grupo possuía processos de
natureza cível, trabalhista e tributária, cujo risco de perda foi considerado provável por
seus assessores jurídicos, sendo:
Cíveis (a)
Provisão
Saldo em 31 de dezembro de 2017
Adições
Pagamentos
Reversões
Saldo em 31 de dezembro de 2018
Adições
Pagamentos
Reversões
Saldo em 30 de junho de 2019

3.459
886
(222)
(1.710)
2.413
879
(192)
(1.042)
2.058

Depósitos judiciais
Saldo em 31 de dezembro de 2017
Adições
Atualização monetária
Resgates
Saldo em 31 de dezembro de 2018
Adições
Atualização monetária
Resgates
Saldo em 30 de junho de 2019

-

Combinado
Trabalhistas (b) Tributários (c)

Total

2.636
3.072
(3.072)
(1.084)
1.552
3.521
(1.538)
(1.525)
2.010

23.344
1.819
(9.362)
15.801
1.213
(5.227)
11.787

29.439
5.777
(3.294)
(12.156)
19.766
5.613
(1.730)
(7.794)
15.855

1.368
58
27
(115)
1.338
817
(811)
1.344

11.327
310
580
(246)
11.971
86
301
12.358

12.695
368
607
(361)
13.309
903
301
(811)
13.702

(a) Processos cíveis
Correspondem a ações renovatórias de aluguel de lojas, em que o Grupo é obrigado a
pagar valores provisórios de aluguéis até o seu trânsito em julgado, com a constituição de
provisão entre o valor pago a título de aluguel provisório e aquele determinado em ação
judicial; e ações envolvendo direitos das relações de consumo, onde a provisão é
calculada com base no histórico de perdas sobre a toda a massa de processos e o valor
histórico de perdas por tipo de reclamação.
(b) Reclamações trabalhistas
Correspondem a ações trabalhistas movidas por ex-funcionários, relacionadas, em grande
parte, a pedidos de pagamentos de horas extras e seus reflexos, equiparação salarial,
férias e abono pecuniário, descanso semanal remunerado, verbas rescisórias, 13º salário,
danos morais, gratificações, vínculo empregatício e nulidade do banco de horas.
(c) Processos tributários
Correspondem, em grande parte, a discussões judiciais sobre a constitucionalidade de
créditos de PIS e COFINS tomados pelas Empresas e a autos de infração relativos a ICMS
no Estado de São Paulo e Santa Catarina.

A partir de 15 de março de 2017, as Empresas deixaram de incluir o Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) na base de cálculo das contribuições para o
Programa de Integração Social (PIS) e para a Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (COFINS), considerando a decisão do Supremo Tribunal Federal – STF
nessa data. Adicionalmente, as Empresas possuem processo judicial ativo sobre o tema do
qual detém decisão favorável conforme trânsito em julgado de 13 de dezembro de 2018.
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As reversões registradas correspondem quase em sua totalidade a prescrição de
prazo para questionamento do Fisco em assuntos passíveis de discussão judicial
referente a créditos de PIS e COFINS tomados e a composição de base de cálculo
para tributação de imposto de renda e contribuição social.
Processos com risco de perda possível
Em 30 de junho de 2019 e 31 de dezembro de 2018, a Administração não considerou
necessária a constituição de provisão para eventual perda sobre os processos judiciais em
andamento, para os quais, na avaliação dos seus assessores jurídicos, a probabilidade de
perda é possível, sendo:
Combinado
30/06/2019 31/12/2018
Cíveis
Reclamações trabalhistas
Riscos tributários (*)

2.588
20.162
367.762
390.512

Total

2.734
22.901
310.617
336.252

(*) Representados, em grande parte, por processos judiciais e autos de infração
relacionados ao ICMS nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Pernambuco.
19. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
a) Capital social
Tellerina
Em 15 de junho de 2019 ocorreu a modificação total dos acionistas que neste ato
cederam e transferiram a totalidade de suas ações.
Em 30 de junho de 2019 e 31 de dezembro de 2018, o capital social é de R$132.041,
totalmente subscrito e integralizado, e composto por ações preferenciais e ordinárias
nominativas, todas sem valor nominal, distribuídas da seguinte forma:

Tellerina

Ações
ordinárias

Combinado
30/06/2019
Ações
preferenciais

Vivara Participações S.A.

8.202.029

4.688.018

Tellerina

Ações
ordinárias

Combinado
31/12/2018
Ações
preferenciais

Telop Participações Ltda.
Coata Participações Ltda.
Nacado Participações Ltda.
Vinati Participações Ltda.
Total

3.936.974
2.296.567
1.476.366
492.122
8.202.029

2.250.248
1.312.645
843.844
281.281
4.688.018

Total
12.890.047

Total
6.187.222
3.609.212
2.320.210
773.403
12.890.047
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Conipa
Em 15 de junho de 2019 ocorreu a modificação total dos sócios que neste ato cederam
e transferiram a totalidade de suas ações.
Em 30 de junho de 2019 e 31 de dezembro de 2018, o capital social é de R$15.671,
totalmente subscrito e integralizado, e composto por cotas iguais com valor nominal de
R$1,00 cada uma, distribuídas da seguinte forma:
30/06/2019
Total de cotas

Conipa

15.671.158

Vivara Participações S.A.

31/12/2018
Total de cotas

Conipa
Telop Participações Ltda.
Coata Participações Ltda.
Nacado Participações Ltda.
Vinati Participações Ltda.
Total

7.522.156
4.387.924
2.820.808
940.270
15.671.158

b) Reserva de incentivo fiscal
Constituída de acordo com os incentivos fiscais:
x Do lucro da exploração com a redução de 75% do valor do IRPJ; o benefício foi
concedido em 2010 para a Tellerina e foi usufruído até agosto de 2016, data da
cisão que constituiu a Conipa, que obteve a concessão do benefício com vigência até
dezembro de 2024.
x De subvenção para investimento e custeio, referente a incentivo fiscal de ICMS na
Zona Franca de Manaus, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia e Pará.
A movimentação dessas reservas está demonstrada a seguir:
31/12/2018
Incentivo Lucro da Exploração
Incentivos ICMS
Total

118.828
172.544
291.372

31/12/2017
Incentivo Lucro da Exploração
Incentivos ICMS
Total

95.948
111.231
207.179

Combinado
Adições Baixas
29.136
44.378
73.514

30/06/2019

-

147.964
216.922
364.886

Combinado
Adições Baixas

31/12/2018

22.880
61.313
84.193

-

118.828
172.544
291.372

c) Política de distribuição de dividendos
Tellerina
A distribuição de dividendos obedecerá às destinações de seu Estatuto Social e à Lei
das Sociedades Anônimas, os quais contêm as seguintes destinações:
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x 5% para reserva legal.
x Distribuição de dividendos mínimos obrigatórios, em percentual a ser definido em
Assembleia Geral, entretanto, respeitando as regras previstas na legislação vigente
(mínimo de 25% do lucro líquido do exercício, após a constituição de reserva legal e
a formação de reserva para contingências).
Em 30 de junho de 2019 houve R$500 referente distribuição de dividendos e não
houve pagamento de juros sobre o capital próprio. Em 2018 não houve distribuição de
dividendos e nem de juros sobre o capital próprio.
Conipa
O lucro líquido anual apurado pela Empresa terá a destinação que lhe for determinada
pelos sócios que representem a maioria do capital social da Empresa, admitida a sua
distribuição desproporcional à participação de cada um no capital social da Empresa.
Nenhum dos sócios terá direito a nenhuma parcela dos lucros até que seja adotada
deliberação expressa sobre a sua aplicação.
No período findo em 30 de junho de 2019 foi aprovada a distribuição de dividendos aos
cotistas no valor de R$66.918 (R$27.469 em 30 de junho de 2018). Adicionalmente,
foi declarada que não haverá distribuição de juros sobre o capital próprio aos cotistas.
20. PARTES RELACIONADAS
Combinado
30/06/2019
31/12/2018

Saldos
Ativo
Contas a receber:
PP-NMM Administradora de Bens Ltda. (“PP-NMM”) (a)

9.059

11.609

Mútuos:
Etna Comércio de Móveis e Artigos para
Decoração S.A. (“Etna”)
Total

2.000
11.059

11.609

Circulante
Não circulante
Total

3.909
7.150
11.509

1.911
9.698
11.609

341
350
691

342
136
478

Passivo
Mútuos:
Etna
Makauf Empreendimentos S.A.
Total

(a) Contas a receber com prazo final em junho de 2022 e encargos prefixados de
0,21% a.m.
A remuneração dos diretores do Grupo no período foi de R$8.362 (R$5.021 em 2018),
registrada na rubrica “Despesas gerais e administrativas” no resultado do período. O
Grupo não fornece benefícios de longo prazo aos diretores.
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21. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
a) Conciliação da despesa de imposto de renda e contribuição social
Combinado
30/06/2019 30/06/2018
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social
Alíquota nominal combinada
Despesa de imposto de renda e contribuição social à alíquota vigente
Diferenças permanentes:
Resultado de equivalência patrimonial
Outras diferenças permanentes

218.715
34%
(74.363)

92.073
34%
(31.305)

(61)
(478)

(77)
(6.655)

Incentivo fiscal - lucro da exploração
Incentivo fiscal – crédito presumido ICMS ZFM
Despesa de imposto de renda e contribuição social

29.136
15.088
(32.678)

11.942
10.856
(15.239)

Correntes
Diferidos
Total

(17.781)
(14.897)
(32.678)

(12.531)
(2.708)
(15.239)

b) Imposto de renda e contribuição social diferidos
Combinado
30/06/2019 31/12/2018
Impostos diferidos ativos sobre diferenças temporárias:
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
Provisão para perdas dos estoques
Provisão despesas
Provisão para riscos cíveis, trabalhistas e tributários
Prejuízo fiscal
Total
Alíquota nominal combinada
Imposto de renda e contribuição social diferidos ativos

913
3.161
16.260
15.855
72.017
108.206
34%
36.790

779
3.983
19.956
19.766
107.660
152.144
34%
51.729

c) Realização esperada de imposto de renda e da contribuição social diferidos ativos
O imposto de renda e contribuição social diferidos ativos foram constituídos em
decorrência de estudos preparados pela Administração quanto à geração de lucros
tributáveis futuros que possibilitem a realização total desses valores nos próximos
anos, além da expectativa de realização das diferenças temporárias dedutíveis,
conforme indicado a seguir:
Combinado
Valor

Em 30 de junho de 2019
Até a 1 ano
De 1 a 2 anos
De 2 a 3 anos
Total

17.641
15.610
3.539
36.790
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22. RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS DE MERCADORIAS E SERVIÇOS PRESTADOS
Combinado
30/06/2019 30/06/2018
Receita bruta de vendas de mercadorias
Receita bruta de serviços prestados
Deduções da receita bruta:
ICMS
COFINS
PIS
F.T.I. (*)
ISS
Devoluções de vendas/trocas
Total

808.631
3.271

720.433
2.473

(76.782)
(44.601)
(9.702)
(4.617)
(164)
(152.288)
523.748

(74.252)
(36.320)
(7.827)
(3.390)
(123)
(136.866)
464.128

Os valores de ICMS estão líquidos do incentivo fiscal da mesma natureza citado na nota
explicativa nº 19 (R$44.377 em 30 de junho de 2019 e R$31.929 em 30 de junho de
2018).
Essa posição combinada contempla apenas a receita de venda para o consumidor final e
os respectivos impostos incidentes, não incluindo, portanto, as receitas da venda de
matérias-primas, produtos para revenda e direitos autorais nas operações realizadas entre
Tellerina e Conipa.
(*) O Fundo de Fomento ao Turismo, Infraestrutura, Serviço e Interiorização do
Desenvolvimento do Estado do Amazonas - F.T.I. é um tributo estadual devido pela
Conipa em suas vendas de produtos industrializados na Zona Franca de Manaus para
os demais Estados da Federação.
23. DESPESAS POR NATUREZA
O Grupo apresenta a demonstração do resultado utilizando a classificação das despesas
com base na sua função. As informações sobre a natureza dessas despesas reconhecidas
na demonstração do resultado são apresentadas a seguir:
Combinado
30/06/2019 30/06/2018
Custo de aquisição de insumos, matérias-primas e
produtos para revenda
Pessoal
Fretes
Despesas de marketing/vendas
Serviços profissionais contratados
Aluguéis e condomínios
Comissão sobre cartões
Energia, água e telefone
Impostos e taxas
Depreciação e amortização
Outras despesas por natureza
Total
Classificadas como:
Custo das mercadorias vendidas e dos serviços prestados
Despesas com vendas
Despesas gerais e administrativas
Total

(174.294)
(115.525)
(9.115)
(24.672)
(18.996)
(24.121)
(11.929)
(4.034)
(15.247)
(21.513)
(10.105)
(429.551)

(114.640)
(110.329)
(8.072)
(17.505)
(14.207)
(38.878)
(10.908)
(3.042)
(14.258)
(9.059)
(12.136)
(353.034)

(183.931)
(164.460)
(81.159)
(429.551)

(125.227)
(165.887)
(61.920)
(353.034)
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Essa posição combinada não contempla o custo das matérias-primas, produtos para
revenda e direitos autorais nas operações realizadas entre Tellerina e Conipa.
24. INFORMAÇÕES SOBRE OS SEGMENTOS
O Grupo possui apenas um segmento operacional definido como varejo. O Grupo está
organizado, e tem o seu desempenho avaliado, como uma única unidade de negócios para
fins comerciais e gerenciais. As informações são apresentadas de forma consistente para o
principal tomador de decisões do Grupo que é o CEO, responsável pela alocação de
recursos e avaliação das operações.
Essa visão está baseada nos seguintes fatores:
x A produção da unidade fabril atualmente é exclusiva para atender as lojas de varejo do
Grupo e vendas “on-line”.
x As decisões estratégicas do Grupo estão embasadas:
– Na busca por insumos certificados e de notável qualidade, além de novas tecnologias

para a linha de produção.
– Estudos que apontam oportunidades de expansão, tendências do mercado joalheiro

e de moda internacional e de canais de distribuição.
x As avaliações de receitas obtidas pelo Grupo são feitas por categoria e canal de vendas.
Os produtos do Grupo são controlados e gerenciados pela Administração como um único
segmento de negócio. São distribuídos por categoria e canais de venda diferentes, no
entanto, o CEO, avalia o desempenho total do Grupo, o resultado comercial, gerencial e
administrativo, considerando que toda a estrutura de custos e despesas é compartilhada
por todas as categorias de produtos.
Para fins gerenciais a Administração acompanha a receita bruta consolidada por categoria
e canal de venda, conforme demonstrado a seguir:
Combinado
30/06/2019 30/06/2018

Receita bruta
Joias
Life
Relógios
Acessórios
Serviços
Total

339.166
198.124
102.907
16.146
3.271
659.614

294.543
185.845
92.007
11.172
2.473
586.040

Lojas
Online
Outros
Total

607.459
41.450
10.705
659.614

544.512
33.077
8.451
586.040
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25. OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS, LÍQUIDAS
Combinado
30/06/2019 30/06/2018
Provisão para riscos cíveis, trabalhistas e tributários
Reversão de provisão para perdas esperadas de crédito
Créditos tributários (*)
Resultado na alienação de investimentos
Outras receitas
Total

2.181
(134)
103.658
1.159
844
107.708

(650)
(220)
155
(715)

(*) Créditos de PIS e COFINS conforme mencionado na nota explicativa nº 9.
26. RECEITAS FINANCEIRAS
Combinado
30/06/2019 30/06/2018
Rendimento de aplicações financeiras
Descontos obtidos
Correção monetária (*)
Variação cambial ativa
Outras receitas financeiras
Total

351
42
51.779
559
1.078
53.819

738
146
4.137
1.602
136
6.759

(*) Em 30 de junho de 2019, refere-se substancialmente a atualização monetária dos
créditos de PIS e COFINS conforme mencionada na nota explicativa nº 9.
27. DESPESAS FINANCEIRAS
Combinado
30/06/2019 30/06/2018
Juros sobre empréstimos e financiamentos
Encargos sobre arrendamentos de direito de uso
Imposto sobre Operações Financeiras – IOF
Encargos sobre antecipações de recebíveis de operadoras de
cartão de crédito
Tarifas bancárias
Juros e multas sobre impostos e obrigações acessórias
Variação cambial passiva
Outras despesas financeiras
Total

(9.017)
(12.472)
(2.143)

(15.794)
(450)

(5.205)
(593)
(1.366)
(3.279)
(2.754)
(36.829)

(5.396)
(129)
(661)
(1.067)
(1.340)
(24.837)

28. LUCRO POR AÇÃO
O quadro a seguir apresenta a determinação do lucro líquido disponível aos detentores de
ações e a média ponderada das ações em circulação utilizada para calcular o lucro básico
e diluído. O Grupo não possui transações que afetem a diluição do lucro.
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Combinado
30/06/2019 30/06/2018
Lucro líquido do período
Denominador básico (em milhares de ações/cotas):
Quantidade de ações – Tellerina
Quantidade de cotas – Conipa
Quantidade total de ações e cotas
Lucro por ação/cota – básico e diluído (em R$)

186.037

76.834

12.890.047
15.671.158
28.561.205

12.890.047
15.671.158
28.561.205

6,51363

2,69015

29. ARRENDAMENTOS DIREITO DE USO
Em 30 de junho de 2019, as Empresas possuíam 238 contratos de locação de lojas,
quiosques, fábrica e centro administrativo firmados com terceiros (235 em 31 de
dezembro de 2018).
Os saldos e a movimentação dos passivos de direito de uso no período são:
Combinado
30/06/2019
Saldo em 31 de dezembro de 2018
Adoção inicial CPC 06 (R2)
Adições novos contratos
Remensuração
Pagamentos de arrendamentos
Encargos financeiros apropriados
Saldo em 30 de junho de 2019

226.195
1.207
6.416
(19.844)
12.472
226.446

Passivo circulante
Passivo não circulante
Total

18.751
207.695
226.446

O cronograma de pagamentos dos saldos de arrendamentos está demonstrado a seguir:
Combinado
30/06/2019
Menos de 1 ano
De 1 a 3 anos
De 3 a 5 anos
De 5 a 7 anos
Acima de 7 anos
Total

18.751
58.325
64.880
57.348
27.142
226.446

Os aluguéis variáveis, de contratos de curto prazo ou de baixo valor que não foram
reconhecidos como direito de uso do período estão registrados na rubrica alugueis e
condomínios demonstrada na nota explicativa nº 23 e totalizam R$9.035.
A movimentação das contas de resultado do período para os arrendamentos de direito de
uso são:
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Combinado
30/06/2019
Despesas com depreciação
Encargos financeiros apropriados
Total

(13.580)
(12.472)
(26.052)

30. INSTRUMENTOS FINANCEIROS
a) Categorias de instrumentos financeiros
Combinado
30/06/2019 31/12/2018
Ativos financeiros
Custo amortizado:
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber (exceto administradora de cartões)
Partes relacionadas
Subtotal

66.725
5.468
11.059
83.252

84.781
214.981
11.609
311.371

Valor justo por meio de outros resultados abrangentes:
Administradora de cartões a receber

215.347

-

Valor justo por meio de resultado:
Instrumentos derivativos
Total ativos financeiros

7.412
306.011

10.698
322.069

Passivos financeiros
Custo amortizado:
Fornecedores
Passivo de arrendamentos
Empréstimos e financiamentos
Total passivos financeiros

38.923
226.446
287.748
553.117

46.204
215.445
273.367

b) Riscos financeiros
As atividades das Empresas as expõem a diversos riscos financeiros: de mercado
(câmbio e juros), de crédito e de liquidez. A gestão de riscos das Empresas concentrase na imprevisibilidade dos mercados financeiros e busca minimizar potenciais efeitos
adversos no desempenho financeiro.
c) Gestão do risco de taxa de câmbio
Em virtude de obrigações financeiras assumidas pelas Empresas, denominadas em
dólares norte-americanos, foi implementada uma política de proteção cambial que
estabelece níveis de exposição vinculados a esse risco, em que são contratadas
operações com instrumentos financeiros derivativos do tipo “swap”.
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A exposição cambial líquida das Empresas está demonstrada a seguir:
Combinado
30/06/2019 31/12/2018
Posições passivas:
Empréstimos em moeda estrangeira (sem “swap”)
Empréstimos em moeda estrangeira (com “swap”)
Fornecedores estrangeiros
Total da exposição
Instrumentos derivativos
Exposição líquida
d.1)

(24.160)
(99.953)
(22.182)
(146.295)
100.017
(46.278)

(24.109)
(68.785)
(25.007)
(117.901)
68.834
(49.067)

Instrumentos derivativos
As Empresas contrataram operações de “swap” com o objetivo de minimizar o
risco de exposição cambial gerado pelos empréstimos e financiamentos
denominados em moeda estrangeira. Essas operações consistem na troca da
variação cambial por uma correção relacionada a um percentual da variação
do CDI.
As Empresas possuem um contrato de empréstimo para o qual não foi contratado
instrumento derivativo “swap” em função das taxas de juros pactuadas nessa
operação.
As operações de “swap” em aberto em 30 de junho de 2019 e 31 de dezembro
de 2018 estão demonstradas a seguir:

Descrição
Contratos de “swap”
Posição ativa:
Variação cambial - US$
Posição passiva:
Variação do CDI
Valor líquido a receber

Descrição
Contratos de “swap”
Posição ativa:
Variação cambial - US$
Posição passiva:
Variação do CDI
Valor líquido a receber

Taxas

Combinado
Valor de
referência
Valor
(nocional)
justo

Efeito acumulado
até 30/06/2019
mercado a mercado

US$ 5,5% a.a.

92.605

100.017

7.412

CDI + 3,5% a.a.

92.605

92.605

7.412

Taxas

Combinado
Valor de
referência
Valor
(nocional)
justo

Efeito acumulado
até 31/12/2018
mercado a mercado

US$ 5,5% a.a.

58.136

68.834

10.698

CDI + 3,5% a.a.

58.136

58.136

10.698

O saldo ativo de R$7.412 refere-se ao ajuste líquido a receber, calculado a valor
de mercado em 30 de junho de 2019, dos instrumentos financeiros derivativos
em aberto naquela data, registrado na rubrica “Instrumentos Derivativos”.
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d.2)

Fornecedores estrangeiros
As Empresas importam de fornecedores estrangeiros mercadorias, matériasprimas e insumos para fabricação e comercialização. Essas compras são
substancialmente denominadas em dólares norte-americanos e estão expostas a
variação do câmbio, conforme segue:
30/06/2019

31/12/2018

(22.182)
(22.182)

Fornecedores estrangeiros
Exposição líquida

(25.007)
(25.007)

d) Análise de sensibilidade
Risco de câmbio
Para análise de sensibilidade dos instrumentos financeiros, a Administração entende
que há necessidade de considerar os passivos equivalentes registrados no balanço
patrimonial, tornando as operações atreladas, conforme demonstrado no quadro a
seguir:
(146.295)
100.017
(46.278)

Total da exposição cambial
Valor nocional dos derivativos financeiros
Exposição cambial líquida

Assim, para a análise de sensibilidade está sendo aplicado somente o montante de
R$46.278, resultado das considerações explicitadas anteriormente.
Para mensurar o impacto líquido estimado no resultado dos próximos 12 meses
decorrente dos riscos de flutuação de moeda estrangeira, foi elaborada análise de
sensibilidade das Empresas ao risco da taxa de câmbio dos empréstimos em três
cenários.
No cenário I foi definida a taxa de câmbio de R$3,8789 com base na cotação do dólar
norte-americano futuro negociado na B3, limitado a 12 meses. Nos cenários II e III
foram projetados a 25% e 50% respectivamente a valorização do dólar norte-americano.
Risco do Grupo
Valor nocional da exposição liquida
Valor justo projetado
Impacto da variação cambial
Taxa do dólar norte-americano

Cenário
I

Cenário
II

Cenário
III

46.278
46.842
564
3,8789

46.278
58.553
12.275
4,8487

46.278
70.264
23.986
5,8184

Risco de taxa de juros
Considerando que em 31 de dezembro de 2018 quase que a totalidade dos
empréstimos e financiamentos denominados em moeda estrangeira possui contratos
de “swap”, trocando a indexação do passivo de moeda estrangeira para a variação do
CDI, devido à política do Grupo de proteção de riscos cambiais, o risco passa a ser a
exposição à variação do CDI. A seguir, está apresentada a exposição a risco de juros
das operações vinculadas à variação do CDI:
Combinado
Total dos empréstimos e financiamentos expostos ao CDI

163.635
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A Administração das Empresas entende que, considerando um baixo risco de grandes
variações no CDI em 2019, entretanto na análise de sensibilidade para o risco de
aumento na taxa CDI que afetaria as despesas financeiras das Empresas, foram
considerados dois cenários projetados, com aumento de 25% e 50% da taxa do CDI
respectivamente.
Risco do Grupo

Cenário
I

Cenário
II

Cenário
III

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

163.635
163.635
6,49%

163.635
166.290
2.655
8,11%

163.635
168.945
5.310
9,74%

e) Gestão de risco de crédito
As vendas das Empresas são efetuadas para um grande número de clientes e
substancialmente recebidas por cartões de crédito e débito, sendo o risco de crédito
minimizado.
f) Gestão de risco de liquidez
A gestão prudente do risco de liquidez implica manter disponibilidades de captação por
meio de linhas de crédito compromissadas e capacidade de liquidar posições de
mercado. A Administração monitora as previsões contínuas das exigências de liquidez
do Grupo para assegurar que haja caixa suficiente para atender às necessidades
operacionais.
A tabela a seguir demonstra em detalhes o vencimento dos passivos financeiros
contratados:
Operação
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos

Até
1 ano

Até
2 anos

De 2 a
5 anos

Total

38.924
170.540

88.688

54.254

38.924
313.482

g) Valor justos dos instrumentos financeiros
As Empresas utilizam, quando aplicável, o pronunciamento técnico CPC 40 Instrumentos Financeiros: Evidenciação para instrumentos financeiros mensurados no
balanço patrimonial pelo valor justo, o que requer a divulgação das mensurações do
valor justo pelo nível da seguinte hierarquia de mensuração pelo valor justo:
x Informações de Nível 1: são preços cotados (não ajustados) em mercados ativos
para ativos ou passivos idênticos aos quais as Empresas podem ter acesso na data
de mensuração.
x Informações de Nível 2: são informações, que não os preços cotados incluídos no
Nível 1, observáveis para o ativo ou passivo, direta ou indiretamente.
x Informações de Nível 3: são informações não observáveis para o ativo ou passivo.
Em 30 de junho de 2019, todos os instrumentos financeiros derivativos das Empresas e
o valor justo de recebíveis das administradoras de cartões de crédito foram avaliados no
Nível 2.
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31. COBERTURA DE SEGUROS
As Empresas adotam uma política de seguros que considera, principalmente, a
concentração de riscos e sua relevância, levando em consideração a natureza de sua
atividade e a orientação de seus consultores de seguros. A cobertura de seguros, em
valores, em 30 de junho de 2019, é assim demonstrada:
x Danos materiais estoque – R$172.619 (vigente até fevereiro de 2020).
x Danos patrimoniais e frotas – R$14.400 (vigente até abril de 2020).
32. AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
As presentes demonstrações financeiras combinadas foram autorizadas e aprovadas para
emissão pela Administração em 19 de agosto de 2019.
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49.928.567/0001-11
01/01/2019
Os serviços contratados compreendem: (i) auditoria independente das demonstrações financeiras combinadas da Companhia
referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016 preparadas de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP); (ii) auditoria independente das demonstrações financeiras combinadas da
Companhia relativas ao período de seis meses findo em 30 de junho de 2019 preparadas de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil (BR GAAP); (iii)_ auditoria independente das demonstrações financeiras individuais e consolidadas da
Companhia relativas aos períodos de 23 de maio (data da constituição) a 30 de junho de 2019 e de 23 de maio (data da
constituição) a 31 de dezembro de 2019 preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP) e
Normas Internacionais de Relatórios Financeiros (IFRS); (iv) revisão das informações financeiras intermediárias individuais e
consolidadas da Companhia, contidas nos Formulários de Informações Trimestrais - ITR, referentes ao trimestre e período de
nove meses a findar-se em 30 de setembro de 2019 e de 2018, elaboradas de acordo com o pronunciamento técnico CPC 21
(R1) – Demonstração Intermediária e com a norma “International Accounting Standard” - IAS 34 – “Interim Financial
Reporting”, emitida pelo IASB;.e (v) emissão de cartas de “conforto” relacionadas com a oferta pública de ações de emissão
da Companhia.
Honorários relacionados ao item (i), (ii) e (iii): R$900.000,00
Honorários relacionados ao item (iv): R$1.800.000,00
Não aplicável.
Não aplicável.

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 de Figueiredo Seixas

01/01/2019

014.906.477-24

PÁGINA: 4 de 376

Av. Dr. Chucri Zaidan, 1.240, 12° andar, Vila São Francisco, São Paulo, SP, Brasil, CEP 04711130, Telefone (11) 51861000, Fax (11) 51812911, e-mail: mseixas@deloitte.com

Endereço

Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes

Nome/Razão social

CPF

Nacional

Tipo auditor

DATA_INICIO_ATUACAO

385-9

Código CVM

Nome responsável técnico

SIM

Versão : 1

Possui auditor?
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2.3 - Outras informações relevantes

2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV
2*UXSR9LYDUD FRQIRUPHDEDL[RGHILQLGR IRLIXQGDGRHPHWHPSRUREMHWRDIDEULFDomRHYHQGD
GHMRLDVHRXWURVDUWLJRV$VGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVFRPELQDGDVFRQWHPSODPDVHPSUHVDV7HOOHULQD
&RPpUFLRGH3UHVHQWHVH$UWLJRVSDUD'HFRUDomR6$ ³7HOOHULQD´ H&RQLSD,QG~VWULDH&RPpUFLRGH
3UHVHQWHV0HWDLVH$UWLJRVGH'HFRUDomR/WGD ³&RQLSD´ DVTXDLVVmRDGPLQLVWUDGDVFRPRXPD~QLFD
HQWLGDGHHFRQ{PLFD$SDUWLUGHMXQKRGHDV(PSUHVDVSDVVDUDPDVHUFRQWURODGDVSHOD9LYDUD
SDUWLFLSDo}HV6$ ³9LYDUD´RX³&RPSDQKLD´HHPFRQMXQWRFRP7HOOHULQDH&RQLSDR³*UXSR9LYDUD´ 
$7HOOHULQDWHPVXDVHGHVRFLDOQDFLGDGHGH0DQDXV$0HFHQWURDGPLQLVWUDWLYRQDFLGDGHGH6mR
3DXOR63$7HOOHULQDWHPFRPRDWLYLGDGHVSUHSRQGHUDQWHVSRUPHLRGDUHGHGHORMDVVREDEDQGHLUD
³9,9$5$´DLPSRUWDomRDH[SRUWDomRHRFRPpUFLRYDUHMLVWDHDWDFDGLVWDGHMRLDVELMXWHULDVDUWLJR
VHPPHWDLVSUHFLRVRVHVXDVOLJDVIROKHDGRVSHGUDVSUHFLRVDVUHOyJLRVLQVWUXPHQWRVFURQRPpWULFRV
DUWLJRVGHFRXURHDVVHPHOKDGRVEHPFRPRDSUHVWDomRGHVHUYLoRVGH³GHVLJQ´HGHFRQVHUWRGHMRLDV
HELMXWHULDVHPJHUDO(PGHMXQKRGHD7HOOHULQDSRVVXtDORMDVTXLRVTXHVHPRSHUDomR
QR%UDVLO ORMDVHTXLRVTXHVHPGHMXQKRGH HFHQWURVGHGLVWULEXLomR
$&RQLSDWHPVHGHQDFLGDGHGH0DQDXV(VWDGRGR$PD]RQDVHWHPFRPRDWLYLGDGHSUHSRQGHUDQWHD
IDEULFDomRGHDUWHIDWRVGHMRDOKHULDRXULYHVDULDHUHORMRDULDFRPDFRPHUFLDOL]DomRGHVVHVSURGXWRVQR
YDUHMRHDWDFDGRLQFOXLQGRWDPEpPRVVHUYLoRVSUHVWDGRVGHUHSDUDomRGHMRLDVHUHOyJLRVDOpPGD
LPSRUWDomRGHLQVXPRVHPDTXLQiULR$(PSUHVDIRLFRQVWLWXtGDHPGHMXOKRGHSRUPHLRGH
FRQIHUrQFLD GH FDSLWDO VRFLDO FRP WUDQVIHUrQFLD GH EHQV GLUHLWRV H REULJDo}HV ³&RQIHUrQFLD´  GD
7HOOHULQD
$V GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV FRPELQDGDV GR *UXSR 9LYDUD TXH VmR GH UHVSRQVDELOLGDGH GD
$GPLQLVWUDomRGR*UXSRHVWmRVHQGRDSUHVHQWDGDVH[FOXVLYDPHQWHFRPRREMHWLYRGHIRUQHFHUSRU
PHLR GH XPD ~QLFD GHPRQVWUDomR ILQDQFHLUD LQIRUPDo}HV UHODWLYDV j WRWDOLGDGH GDV DWLYLGDGHV GR
*UXSRLQGHSHQGHQWHPHQWHGDGLVSRVLomRGHVXDHVWUXWXUDVRFLHWiULD
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6,513671
6,51

Resultado Básico por Ação

Resultado Diluído por Ação

19,777563

Valor Patrimonial da Ação (Reais
Unidade)

186.038.306,75

Resultado Líquido
28.561.205

339.816.971,21

Resultado Bruto

Número de Ações, Ex-Tesouraria
(Unidades)

523.748.276,25

1.267.758.737,41

564.871.036,04

Últ. Inf. Contábil (30/06/2019)

Rec. Liq./Rec. Intermed.
Fin./Prem. Seg. Ganhos

Ativo Total

Patrimônio Líquido

(Reais)

3.1 - Informações Financeiras - Consolidado

Formulário de Referência - 2019 - Vivara Participações S.A.

6,95

6,947694

15,791236

28.561.205

198.434.514,62

749.062.800,64

1.059.586.101,52

889.647.138,02

451.016.723,47

Exercício social (31/12/2018)

7,91

7,908793

11,381667

28.561.205

225.884.666,94

662.193.499,43

996.846.443,69

870.192.367,52

325.074.126,51

Exercício social (31/12/2017)
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3,55

3,549295

8,866112

28.561.205

101.372.132,74

636.475.985,55

953.069.971,74

880.168.215,66

253.226.854,38

Exercício social (31/12/2016)
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3.2 - Medições não contábeis

0HGLo}HVQmRFRQWiEHLV
$VRSHUDo}HVGR*UXSR9LYDUDUHSUHVHQWDGDVDWXDOPHQWHSHOD7HOOHULQDH&RQLSDIRUDPLQLFLDGDVHP
HFRQVLVWHPQDIDEULFDomRHYHQGDGHMRLDVHRXWURVDUWLJRV
$SDUWLUGHMXQKRGHDVHPSUHVDVRSHUDFLRQDLV7HOOHULQDH&RQLSDSDVVDUDPDVHUFRQWURODGDV
SHOD9LYDUD
$9LYDUDIRLFRQVWLWXtGDHPGHPDLRGHHSDVVRXDFRQVROLGDUD7HOOHULQDH&RQLSDDSDUWLUGDV
GHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVFRPELQDGDVFRPGDWDEDVHGHGHMXQKRGH$EDL[RDSUHVHQWDPRV
DVLQIRUPDo}HVFRQVWDQWHVGHWDLVLQIRUPDo}HVILQDQFHLUDV
D 

,QIRUPDURYDORUGDVPHGLo}HVQmRFRQWiEHLV

$&RPSDQKLDGLYXOJRXQRV~OWLPRVWUrVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHPGH
MXQKRGHDVVHJXLQWHVPHGLo}HVQmRFRQWiEHLV
(P UHDLV H[FHWR VH GH
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$MXVWDGRXPDYH]TXHQmRFRQVLGHUDRVHIHLWRVQmRUHFRUUHQWHVQRUHVXOWDGRUHIHUHQWHjDomRGHH[FOXVmRGR,&06

GDEDVH3,6&RILQVQRPRQWDQWHGH5PLOK}HVQRVVHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKRGHH5PLOK}HV
HPUHIHUHQWHDRDMXVWHGHPDUJHQVGHWUDQVDo}HVHQWUH&RQLSDH7HOOHULQDHSDUDRVVHLVPHVHVILQGRHP
GHMXQKRGHHOLPLQDRLPSDFWRGDDGRomRGR,)56&3&TXHHQWURXHPYLJRUHPGHMDQHLURGH
LQFRUSRUDQGR5PLOK}HVUHIHUHQWHDRVDOXJXpLVTXHGHL[RXGHVHUUHFRQKHFLGRFRPRGHVSHVDQRUHVXOWDGR


(%,7'$$MXVWDGRSDUDRSHUtRGRGHVHLVPHVHVHQFHUUDGRHPGHMXQKRGHH[FOXLRHIHLWRSRVLWLYRGHDGRomR

GR,)56&3&QRPRQWDQWHGH5PLOK}HV


&RQVLGHUDRUHVXOWDGRDQXDOL]DGRFRPEDVHQRV~OWLPRV GR]H PHVHVHDSRVLomRGHEDODQoRSDWULPRQLDOHP

GHMXQKRGH
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3.2 - Medições não contábeis

(%,7'$
2(%,7'$ (DUQLQJV%HIRUH,QWHUHVW7D[HV'HSUHFLDWLRQDQG$PRUWL]DWLRQ RX/$-,'$ /XFURV$QWHV
GH -XURV ,PSRVWRV 'HSUHFLDo}HV H $PRUWL]Do}HV  p XPD PHGLomR QmR FRQWiELO GLYXOJDGD SHOD
&RPSDQKLDHPFRQVRQkQFLDFRPD,QVWUXomR&90Q
2(%,7'$UHSUHVHQWDDJHUDomRRSHUDFLRQDOGHFDL[DGD&RPSDQKLDRXVHMDLQGLFDDFDSDFLGDGHGD
HPSUHVDHPJHUDUFDL[DDSDUWLUGHVHXVDWLYRVRSHUDFLRQDLVFRQVLVWLQGRQROXFUROtTXLGRDGLFLRQDGR
SHODGHVSHVDGHLPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOFRUUHQWHHGLIHULGRUHVXOWDGRILQDQFHLUROtTXLGR
HGHVSHVDVFRPGHSUHFLDomRHDPRUWL]DomR
2(%,7'$QmRpPHGLGDGHOXFURHPFRQIRUPLGDGHFRPDVSUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDVQR%UDVLOHQmR
UHSUHVHQWDRVIOX[RVGHFDL[DGRVSHUtRGRVDSUHVHQWDGRVHSRUWDQWRQmRpXPDPHGLGDDOWHUQDWLYD
DRVUHVXOWDGRVRXIOX[RVGHFDL[D$&RPSDQKLDXWLOL]DR(%,7'$FRPRPHGLGDGHSHUIRUPDQFHSDUD
HIHLWRJHUHQFLDOHSDUDFRPSDUDomRFRPHPSUHVDVVLPLODUHV(PERUDDIRUPDGHFDOFXODUR(%,7'$VLJD
XPPpWRGRSDGURQL]DGRQRVWHUPRVGRDUWLJRLQFLVR,GD,QVWUXomR&90QD&RPSDQKLD
QmR SRGH JDUDQWLU TXH RXWUDV VRFLHGDGHV LQFOXVLYH FRPSDQKLDV IHFKDGDV DGRWDUmR HVVH PpWRGR
SDGURQL]DGR1HVVHVHQWLGRFDVRRPpWRGRSDGURQL]DGRLQVWLWXtGRSHOD,QVWUXomR&90QQmR
VHMDDGRWDGRSRURXWUDVVRFLHGDGHVR(%,7'$GLYXOJDGRSHOD&RPSDQKLDSRGHQmRVHUFRPSDUiYHODR
(%,7'$GLYXOJDGRSRURXWUDVVRFLHGDGHV$OpPGLVVRGLYXOJDo}HVIHLWDVDQWHULRUPHQWHjHQWUDGDHP
YLJRUGD,QVWUXomR&90QSRUHPSUHVDVTXHQmRIRUDPREULJDGDVDUHWLILFiODVSRGHPQmR
DGRWDU R PpWRGR SDGURQL]DGR LQVWLWXtGR SHOD ,QVWUXomR &90 Q  $OpP GLVVR HPSUHVDV
HVWUDQJHLUDV QmR HVWmR VXMHLWDV j ,QVWUXomR &90  H SRUWDQWR SRGHP DSUHVHQWDU PpWULFDV
GLIHUHQFLDGDVSDUDRFiOFXORGHVVDPHGLGD
0$5*(0(%,7'$
$SDUWLUGRFiOFXORPHQFLRQDGRQR(%,7'$DFLPDGLYLGHVHRWRWDOGR(%,7'$SHODUHFHLWDRSHUDFLRQDO
OtTXLGDJHUDQGRD0DUJHP(%,7'$
$0DUJHP(%,7'$QmRpPHGLGDGHOXFURHPFRQIRUPLGDGHFRPDVSUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDVQR
%UDVLOHQmRUHSUHVHQWDRVIOX[RVGHFDL[DGRVSHUtRGRVDSUHVHQWDGRVHSRUWDQWRQmRpXPDPHGLGD
DOWHUQDWLYDDRVUHVXOWDGRVRXIOX[RVGHFDL[D$&RPSDQKLDXWLOL]DD0DUJHP(%,7'$FRPRPHGLGDGH
SHUIRUPDQFH SDUD HIHLWR JHUHQFLDO H SDUD FRPSDUDomR FRP HPSUHVDV VLPLODUHV (PERUD D IRUPD GH
FDOFXODUD0DUJHP(%,7'$VLJDXPPpWRGRSDGURQL]DGRQRVWHUPRVGRDUWLJRLQFLVR,GD,QVWUXomR
&90QD&RPSDQKLDQmRSRGHJDUDQWLUTXHRXWUDVVRFLHGDGHVLQFOXVLYHFRPSDQKLDVIHFKDGDV
DGRWDUmRHVVHPpWRGRSDGURQL]DGR1HVVHVHQWLGRFDVRRPpWRGRSDGURQL]DGRLQVWLWXtGRSHOD,QVWUXomR
&90QQmRVHMDDGRWDGRSRURXWUDVVRFLHGDGHVD0DUJHP(%,7'$GLYXOJDGDSHOD&RPSDQKLD
SRGHQmRVHUFRPSDUiYHOj0DUJHP(%,7'$GLYXOJDGDSRURXWUDVVRFLHGDGHV$OpPGLVVRGLYXOJDo}HV
IHLWDV DQWHULRUPHQWHj HQWUDGD HP YLJRU GD ,QVWUXomR &90 Q  SRUHPSUHVDV TXH QmR IRUDP
REULJDGDV D UHWLILFiODV SRGHP QmR DGRWDU R PpWRGR SDGURQL]DGR LQVWLWXtGR SHOD ,QVWUXomR &90 Q
$OpPGLVVRHPSUHVDVHVWUDQJHLUDVQmRHVWmRVXMHLWDVj,QVWUXomR&90HSRUWDQWRSRGHP
DSUHVHQWDUPpWULFDVGLIHUHQFLDGDVSDUDRFiOFXORGHVVDPHGLGD
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3.2 - Medições não contábeis

(%,7'$$-867$'2
2(%,7'$UHSUHVHQWDDJHUDomRRSHUDFLRQDOGHFDL[DGD&RPSDQKLDRXVHMDLQGLFDDFDSDFLGDGHGD
HPSUHVDHPJHUDUFDL[DDSDUWLUGHVHXVDWLYRVRSHUDFLRQDLVFRQVLVWLQGRQROXFUROtTXLGRDGLFLRQDGR
SHODGHVSHVDGHLPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOFRUUHQWHHGLIHULGRUHVXOWDGRILQDQFHLUROtTXLGR
HGHVSHVDVFRPGHSUHFLDomRHDPRUWL]DomR
$SDUWLUGRFiOFXORDFLPDpUHDOL]DGRRDMXVWHSDUDHOLPLQDomRGHHIHLWRVQmRUHFRUUHQWHVQRUHVXOWDGR
JHUDQGR R (%,7'$ $MXVWDGR (IHLWRV QmR UHFRUUHQWHV VmR FDUDFWHUL]DGRV SRU HIHLWRV SRQWXDLV TXH
DFRQWHFHP QR UHVXOWDGR GD &RPSDQKLD 3RU HVWHV PRQWDQWHV QmR ID]HUHP SDUWH UHFRUUHQWH GR
UHVXOWDGRD&RPSDQKLDRSWDHPUHDOL]DURDMXVWHSDUDTXHQR³(%,7'$$MXVWDGR´DSDUHoDPDSHQDV
Q~PHURVUHFRUUHQWHV
&RPR HIHLWRV QmR UHFRUUHQWHV D &RPSDQKLD SRGH FLWDU SRU H[HPSOR R JDQKR GH Do}HV MXGLFLDLV
HVSHFtILFDVTXHGLVWRUFHPGHPDQHLUDVLJQLILFDWLYDRUHVXOWDGRLPSDFWDQGRLQGLFDGRUHVFRPRUHFHLWDH
GHVSHVDILQDQFHLUDEHPFRPRLPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDO
2(%,7'$$MXVWDGRQmRpPHGLGDGHOXFURHPFRQIRUPLGDGHFRPDVSUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDVQR
%UDVLOHQmRUHSUHVHQWDRVIOX[RVGHFDL[DGRVSHUtRGRVDSUHVHQWDGRVHSRUWDQWRQmRpXPDPHGLGD
DOWHUQDWLYDDRVUHVXOWDGRVRXIOX[RVGHFDL[D$&RPSDQKLDXWLOL]DR(%,7'$$MXVWDGRFRPRPHGLGDGH
SHUIRUPDQFH SDUD HIHLWR JHUHQFLDO H SDUD FRPSDUDomR FRP HPSUHVDV VLPLODUHV (PERUD D IRUPD GH
FDOFXODUR(%,7'$$MXVWDGRVLJDXPPpWRGRSDGURQL]DGRQRVWHUPRVGRDUWLJRLQFLVR,GD,QVWUXomR
&90QD&RPSDQKLDQmRSRGHJDUDQWLUTXHRXWUDVVRFLHGDGHVLQFOXVLYHFRPSDQKLDVIHFKDGDV
DGRWDUmRHVVHPpWRGRSDGURQL]DGR1HVVHVHQWLGRFDVRRPpWRGRSDGURQL]DGRLQVWLWXtGRSHOD,QVWUXomR
&90QQmRVHMDDGRWDGRSRURXWUDVVRFLHGDGHVR(%,7'$$MXVWDGRGLYXOJDGRSHOD&RPSDQKLD
SRGHQmRVHUFRPSDUiYHODR(%,7'$$MXVWDGRGLYXOJDGRSRURXWUDVVRFLHGDGHV$OpPGLVVRGLYXOJDo}HV
IHLWDV DQWHULRUPHQWHj HQWUDGD HP YLJRU GD ,QVWUXomR &90 Q  SRUHPSUHVDV TXH QmR IRUDP
REULJDGDV D UHWLILFiODV SRGHP QmR DGRWDU R PpWRGR SDGURQL]DGR LQVWLWXtGR SHOD ,QVWUXomR &90 Q
$OpPGLVVRHPSUHVDVHVWUDQJHLUDVQmRHVWmRVXMHLWDVj,QVWUXomR&90HSRUWDQWRSRGHP
DSUHVHQWDU PpWULFDV GLIHUHQFLDGDV SDUD R FiOFXOR GHVVD PHGLGD 3DUD ILQV GH FRPSDUDELOLGDGH FRP
SHUtRGRVDQWHULRUHVH[FOXtPRVRHIHLWRGDDGRomRGR,)56&3&QRDQRGH~QLFRDQRFRPD
QRYDQRUPDHPYLJRU
0$5*(0(%,7'$$-867$'2
$SDUWLUGRFiOFXORPHQFLRQDGRQR(%,7'$$MXVWDGRDFLPDGLYLGHVHRWRWDOGR(%,7'$$MXVWDGRSHOD
UHFHLWDRSHUDFLRQDOOtTXLGDJHUDQGRD0DUJHP(%,7'$$MXVWDGR
$ 0DUJHP (%,7'$ $MXVWDGR QmR p PHGLGD GH OXFUR HP FRQIRUPLGDGH FRP DV SUiWLFDV FRQWiEHLV
DGRWDGDVQR%UDVLOHQmRUHSUHVHQWDRVIOX[RVGHFDL[DGRVSHUtRGRVDSUHVHQWDGRVHSRUWDQWRQmRp
XPD PHGLGD DOWHUQDWLYD DRV UHVXOWDGRV RX IOX[RV GH FDL[D $ &RPSDQKLD XWLOL]D D 0DUJHP (%,7'$
$MXVWDGR FRPR PHGLGD GH SHUIRUPDQFH SDUD HIHLWR JHUHQFLDO H SDUD FRPSDUDomR FRP HPSUHVDV
VLPLODUHV(PERUDDIRUPDGHFDOFXODUD0DUJHP(%,7'$$MXVWDGRVLJDXPPpWRGRSDGURQL]DGRQRV
WHUPRVGRDUWLJRLQFLVR,GD,QVWUXomR&90QD&RPSDQKLDQmRSRGHJDUDQWLUTXHRXWUDV
VRFLHGDGHVLQFOXVLYHFRPSDQKLDVIHFKDGDVDGRWDUmRHVVHPpWRGRSDGURQL]DGR1HVVHVHQWLGRFDVRR
PpWRGRSDGURQL]DGRLQVWLWXtGRSHOD,QVWUXomR&90QQmRVHMDDGRWDGRSRURXWUDVVRFLHGDGHV
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D0DUJHP(%,7'$$MXVWDGRGLYXOJDGDSHOD&RPSDQKLDSRGHQmRVHUFRPSDUiYHOj0DUJHP(%,7'$
$MXVWDGRGLYXOJDGDSRURXWUDVVRFLHGDGHV$OpPGLVVRGLYXOJDo}HVIHLWDVDQWHULRUPHQWHjHQWUDGDHP
YLJRUGD,QVWUXomR&90QSRUHPSUHVDVTXHQmRIRUDPREULJDGDVDUHWLILFiODVSRGHPQmR
DGRWDU R PpWRGR SDGURQL]DGR LQVWLWXtGR SHOD ,QVWUXomR &90 Q  $OpP GLVVR HPSUHVDV
HVWUDQJHLUDV QmR HVWmR VXMHLWDV j ,QVWUXomR &90  H SRUWDQWR SRGHP DSUHVHQWDU PpWULFDV
GLIHUHQFLDGDVSDUDRFiOFXORGHVVDPHGLGD
52,&$MXVWDGR
252,& 5HWXUQ2Q,QYHVWHG&DSLWDO $MXVWDGRRX5HWRUQRVREUHR&DSLWDO,QYHVWLGRpXPDPHGLGDQmR
FRQWiELO GLYXOJDGD SHOD &RPSDQKLD TXH p FRQIHFFLRQDGD SHOD GLYLVmR HQWUH R VXEWRWDO FRPSRVWR GR
(%,7'$$MXVWDGRGHVFRQVLGHUDQGRRQ~PHURGHGHSUHFLDomRHDPRUWL]DomRHFRQVLGHUDQGRRQ~PHUR
GHLPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDO FRUUHQWHVHGLIHULGRV HRWRWDOGHFDSLWDOHPSUHJDGRSUySULR
HGHWHUFHLURV$&RPSDQKLDFRQVLGHUDTXHRWRWDOGHFDSLWDOHPSUHJDGRpRFDSLWDOGHJLURTXHVH
UHVXOWD GD GLIHUHQoD HQWUH R $WLYR &LUFXODQWH OtTXLGR GH &DL[D H (TXLYDOHQWHV GH &DL[D H R 3DVVLYR
&LUFXODQWH OtTXLGR GH (PSUpVWLPRV H )LQDQFLDPHQWRV VRPDGR FRP DV VHJXLQWHV OLQKDV GR $WLYR 1mR
&LUFXODQWH,QYHVWLPHQWRV,PRELOL]DGRH,QWDQJtYHOH[FOXLQGRRVHIHLWRVGDDGRomRGR,)56&3&
QRSHUtRGRGHPHVHVHQFHUUDGRVHPGHMXQKRGH
252,&$MXVWDGRQmRpXPDPHGLGDGHOXFURHPFRQIRUPLGDGHFRPDVSUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDVQR
%UDVLOHQmRUHSUHVHQWDRVIOX[RVGHFDL[DGRVSHUtRGRVDSUHVHQWDGRVHSRUWDQWRQmRpXPDPHGLGD
DOWHUQDWLYDDRVUHVXOWDGRVRXIOX[RVGHFDL[D$&RPSDQKLDXWLOL]DR52,&$MXVWDGRFRPRPHGLGDGH
SHUIRUPDQFH SDUD HIHLWR JHUHQFLDO H SDUD FRPSDUDomR FRP HPSUHVDV VLPLODUHV (PERUD D IRUPD GH
FDOFXODUR52,&VLJDXPPpWRGRSDGURQL]DGRQRVWHUPRVGRDUWLJRLQFLVR,GD,QVWUXomR&90Q
 D &RPSDQKLD QmR SRGH JDUDQWLU TXH RXWUDV VRFLHGDGHV LQFOXVLYH FRPSDQKLDV IHFKDGDV
DGRWDUmRHVVHPpWRGRSDGURQL]DGR1HVVHVHQWLGRFDVRRPpWRGRSDGURQL]DGRLQVWLWXtGRSHOD,QVWUXomR
&90QQmRVHMDDGRWDGRSRURXWUDVVRFLHGDGHVR52,&GLYXOJDGRSHOD&RPSDQKLDSRGHQmR
VHUFRPSDUiYHODR52,&GLYXOJDGRSRURXWUDVVRFLHGDGHV$OpPGLVVRGLYXOJDo}HVIHLWDVDQWHULRUPHQWH
jHQWUDGDHPYLJRUGD,QVWUXomR&90QSRUHPSUHVDVTXHQmRIRUDPREULJDGDVDUHWLILFiODV
SRGHPQmRDGRWDURPpWRGRSDGURQL]DGRLQVWLWXtGRSHOD,QVWUXomR&90Q3RUILPHPSUHVDV
HVWUDQJHLUDV QmR HVWmR VXMHLWDV j ,QVWUXomR &90  H SRUWDQWR SRGHP DSUHVHQWDU PpWULFDV
GLIHUHQFLDGDVSDUDRFiOFXORGHVVDPHGLGD
'Ë9,'$/Ë48,'$
$³'tYLGD/tTXLGD´pDUHVXOWDQWHGRVRPDWyULRGRVHPSUpVWLPRVGHFXUWRHORQJRSUD]RVSUHVHQWHVQR
3DVVLYR &LUFXODQWH H QR 3DVVLYR 1mR &LUFXODQWH GD &RPSDQKLD VXEWUDtGRV GD VRPD GH &DL[D H
HTXLYDOHQWHVGHFDL[DFRP7tWXORVHYDORUHVPRELOLiULRVSUHVHQWHVQR$WLYR&LUFXODQWHHQR$WLYR1mR
&LUFXODQWHGD&RPSDQKLD
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$'tYLGD/tTXLGDQmRpPHGLGDGHOXFURHPFRQIRUPLGDGHFRPDVSUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDVQR%UDVLO
H QmR UHSUHVHQWD RV IOX[RV GH FDL[D GRV SHUtRGRV DSUHVHQWDGRV H SRUWDQWR QmR p XPD PHGLGD
DOWHUQDWLYDDRVUHVXOWDGRVRXIOX[RVGHFDL[D$&RPSDQKLDXWLOL]DD'tYLGD/tTXLGDFRPRPHGLGDGH
SHUIRUPDQFH SDUD HIHLWR JHUHQFLDO H SDUD FRPSDUDomR FRP HPSUHVDV VLPLODUHV (PERUD D IRUPD GH
FDOFXODUD'tYLGD/tTXLGDVLJDXPPpWRGRSDGURQL]DGRQRVWHUPRVGRDUWLJRLQFLVR,GD,QVWUXomR
&90QD&RPSDQKLDQmRSRGHJDUDQWLUTXHRXWUDVVRFLHGDGHVLQFOXVLYHFRPSDQKLDVIHFKDGDV
DGRWDUmRHVVHPpWRGRSDGURQL]DGR1HVVHVHQWLGRFDVRRPpWRGRSDGURQL]DGRLQVWLWXtGRSHOD,QVWUXomR
&90QQmRVHMDDGRWDGRSRURXWUDVVRFLHGDGHVD'tYLGD/tTXLGDGLYXOJDGDSHOD&RPSDQKLD
SRGHQmRVHUFRPSDUiYHOj'tYLGD/tTXLGDGLYXOJDGDSRURXWUDVVRFLHGDGHV$OpPGLVVRGLYXOJDo}HV
IHLWDV DQWHULRUPHQWHj HQWUDGD HP YLJRU GD ,QVWUXomR &90 Q  SRUHPSUHVDV TXH QmR IRUDP
REULJDGDV D UHWLILFiODV SRGHP QmR DGRWDU R PpWRGR SDGURQL]DGR LQVWLWXtGR SHOD ,QVWUXomR &90 Q
$OpPGLVVRHPSUHVDVHVWUDQJHLUDVQmRHVWmRVXMHLWDVj,QVWUXomR&90HSRUWDQWRSRGHP
DSUHVHQWDUPpWULFDVGLIHUHQFLDGDVSDUDRFiOFXORGHVVDPHGLGD
/,48,'(=*(5$/
2tQGLFHGHOLTXLGH]JHUDOpDGLYLVmRGDVRPDGRDWLYRFLUFXODQWHFRPLWHQVUHDOL]iYHLVDORQJRSUD]R
GR DWLYR QmRFLUFXODQWH WtWXORVH YDORUHV PRELOLiULRV GHSyVLWRV MXGLFLDLV FRQWDV D UHFHEHU GH SDUWHV
UHODFLRQDGDVLPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOGLIHULGRVLQVWUXPHQWRVGHULYDWLYRVGHORQJRSUD]R
LPSRVWRVDUHFXSHUDUGHORQJRSUD]RHLQYHVWLPHQWRV SHODVRPDGRSDVVLYRFLUFXODQWHFRPRSDVVLYR
QmRFLUFXODQWH(PERUDDIRUPDGHFDOFXODUDOLTXLGH]JHUDOVLJDXPPpWRGRSDGURQL]DGRQRVWHUPRV
GR DUWLJR  LQFLVR , GD ,QVWUXomR &90 Q  D &RPSDQKLD QmR SRGH JDUDQWLU TXH RXWUDV
VRFLHGDGHVLQFOXVLYHFRPSDQKLDVIHFKDGDVDGRWDUmRHVVHPpWRGRSDGURQL]DGR1HVVHVHQWLGRFDVRR
PpWRGRSDGURQL]DGRLQVWLWXtGRSHOD,QVWUXomR&90QQmRVHMDDGRWDGRSRURXWUDVVRFLHGDGHV
D/LTXLGH]*HUDOGLYXOJDGDSHOD&RPSDQKLDSRGHQmRVHUFRPSDUiYHOj/LTXLGH]*HUDOGLYXOJDGDSRU
RXWUDVVRFLHGDGHV$OpPGLVVRGLYXOJDo}HVIHLWDVDQWHULRUPHQWHjHQWUDGDHPYLJRUGD,QVWUXomR&90
Q  SRU HPSUHVDV TXH QmR IRUDP REULJDGDV D UHWLILFiODV SRGHP QmR DGRWDU R PpWRGR
SDGURQL]DGR LQVWLWXtGR SHOD ,QVWUXomR &90 Q  $OpP GLVVR HPSUHVDV HVWUDQJHLUDV QmR HVWmR
VXMHLWDV j ,QVWUXomR &90  H SRUWDQWR SRGHP DSUHVHQWDU PpWULFDV GLIHUHQFLDGDV SDUD R FiOFXOR
GHVVDPHGLGD
/,48,'(=&255(17(
2tQGLFHGHOLTXLGH]FRUUHQWHpDGLYLVmRHQWUHRDWLYRFLUFXODQWHSHORSDVVLYRFLUFXODQWH(PERUDDIRUPD
GH FDOFXODU D OLTXLGH] FRUUHQWH VLJD XP PpWRGR SDGURQL]DGR QRV WHUPRV GR DUWLJR  LQFLVR , GD
,QVWUXomR&90QD&RPSDQKLDQmRSRGHJDUDQWLUTXHRXWUDVVRFLHGDGHVLQFOXVLYHFRPSDQKLDV
IHFKDGDV DGRWDUmR HVVH PpWRGR SDGURQL]DGR 1HVVH VHQWLGR FDVR R PpWRGR SDGURQL]DGR LQVWLWXtGR
SHOD,QVWUXomR&90QQmRVHMDDGRWDGRSRURXWUDVVRFLHGDGHVD/LTXLGH]&RUUHQWHGLYXOJDGD
SHOD&RPSDQKLDSRGHQmRVHUFRPSDUiYHOj/LTXLGH]&RUUHQWHGLYXOJDGDSRURXWUDVVRFLHGDGHV$OpP
GLVVRGLYXOJDo}HVIHLWDVDQWHULRUPHQWHjHQWUDGDHPYLJRUGD,QVWUXomR&90QSRUHPSUHVDV
TXH QmR IRUDP REULJDGDV D UHWLILFiODV SRGHP QmR DGRWDU R PpWRGR SDGURQL]DGR LQVWLWXtGR SHOD
,QVWUXomR&90Q$OpPGLVVRHPSUHVDVHVWUDQJHLUDVQmRHVWmRVXMHLWDVj,QVWUXomR&90
HSRUWDQWRSRGHPDSUHVHQWDUPpWULFDVGLIHUHQFLDGDVSDUDRFiOFXORGHVVDPHGLGD
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E 
&RQFLOLDomRHQWUHRVYDORUHVGLYXOJDGRVHRVYDORUHVGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
DXGLWDGDV
(%,7'$
(PUHDLV 

















 ,53-&66/FRUUHQWHHGLIHULGR

 

 



 

 5HVXOWDGRILQDQFHLUROtTXLGR



 

 

 

 'HSUHFLDomRHDPRUWL]DomR

 

 

 

 

























5HVXOWDGR OtTXLGR GR H[HUFtFLR 
SHUtRGR

(%,7'$
5HFHLWDRSHUDFLRQDOOtTXLGD
0DUJHP(%,7'$
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(%,7'$$-867$'2
(PUHDLV 

















 ,53-&66/FRUUHQWHHGLIHULGR

 

 



 

 5HVXOWDGRILQDQFHLUROtTXLGR



 

 

 

 'HSUHFLDomRHDPRUWL]DomR

 

 

 

 









 

 





 







  















  







5HVXOWDGR

OtTXLGR

GR

SHUtRGRH[HUFtFLR

(%,7'$
(IHLWRV1mR5HFRUUHQWHV
(IHLWRVGR,)56&3&
DOXJXHLV 
(%,7'$$MXVWDGR
5HFHLWDRSHUDFLRQDOOtTXLGD
0DUJHP(%,7'$$MXVWDGR


(%,7'$$MXVWDGRSDUDRSHUtRGRGHVHLVPHVHVHQFHUUDGRHPGHMXQKRGHH[FOXLRHIHLWRSRVLWLYRGHDGRomRGR,)56

&3&QRPRQWDQWHGH5PLOK}HV
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52,&$MXVWDGR








7RWDOGRDWLYRFLUFXODQWH

(PUHDLV 









  &DL[D H HTXLYDOHQWH GH
FDL[D









$WLYRFLUFXODQWHDMXVWDGR

















































7RWDOGRSDVVLYRFLUFXODQWH

(PSUpVWLPRV
ILQDQFLDPHQWRV

H

  (IHLWRV ,)56&3&
DOXJXpLV 
3DVVLYR
DMXVWDGR

FLUFXODQWH

&DSLWDO GH JLUR
DWLYR
FLUFXODQWHDMXVWDGR±SDVVLYR
FLUFXODQWHDMXVWDGR 
 ,QYHVWLPHQWRV
 ,PRELOL]DGR
 ,QWDQJtYHO









  















&DSLWDO
HPSUHJDGR
FDSLWDO GH JLUR 
LQYHVWLPHQWRV

LPRELOL]DGRLQWDQJtYHO 









/XFUR DQWHV GR UHVXOWDGR
ILQDQFHLUR









(IHLWRVQmRUHFRUUHQWHV

 

 





$MXVWHV GHFRUUHQWHV GD
DGRomRGR,)56&3&

 







/XFUR DQWHV GR UHVXOWDGR
ILQDQFHLURDMXVWDGR









 

 



 

/XFURDQWHVGRUHVXOWDGR
ILQDQFHLUR DMXVWDGR 
,53-&6//









52,& OXFUR DQWHV GR
UHVXOWDGR
ILQDQFHLUR
DMXVWDGR,53-&6// 
·FDSLWDOHPSUHJDGR  

  







 ,53-&66/


&RQVLGHUDRUHVXOWDGRDQXDOL]DGRHDMXVWDGR  FRPEDVHQRV~OWLPRV GR]H PHVHVHDSRVLomRGHEDODQoRSDWULPRQLDOHP
GHMXQKRGH



&RQVLGHUDDMXVWHVGHFRUUHQWHVGDDGRomRGR,)56&3&
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'Ë9,'$/Ë48,'$
(PUHDLV 

































 &DL[DHHTXLYDOHQWHGHFDL[D









 7tWXORVHYDORUHVPRELOLiULRV

























$WLYR&LUFXODQWH









5HDOL]iYHODORQJRSUD]R  









3DVVLYRFLUFXODQWH









3DVVLYRQmRFLUFXODQWH









[

[

[

[

'tYLGD%UXWD
(PSUpVWLPRV

H

ILQDQFLDPHQWRV

SDVVLYRFLUFXODQWH 
(PSUpVWLPRV

H

ILQDQFLDPHQWRV

SDVVLYRQmRFLUFXODQWH 

'Ë9,'$/Ë48,'$


/,48,'(=*(5$/
(PUHDLV 

/,48,'(=*(5$/


5HDOL]iYHODORQJRSUD]RFRQVLGHUDDVVHJXLQWHVFRQWDVGRDWLYRQmRFLUFXODQWHGHSyVLWRVMXGLFLDLVFRQWDVDUHFHEHUGHSDUWHV

UHODFLRQDGDV LPSRVWR GH UHQGD H FRQWULEXLomR VRFLDO GLIHULGRV LQVWUXPHQWRV GHULYDWLYRV DWLYR LPSRVWRV D UHFXSHUDU H
LQYHVWLPHQWRV

/,48,'(=&255(17(
(PUHDLV 









$WLYR&LUFXODQWH









3DVVLYRFLUFXODQWH









[

[

[

[

/,48,'(=&255(17(
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F 
([SOLFDU R PRWLYR SHOR TXDO HQWHQGH TXH WDO PHGLomR p PDLV DSURSULDGD SDUD D
FRUUHWDFRPSUHHQVmRGDVXDFRQGLomRILQDQFHLUDHGRUHVXOWDGRGHVXDVRSHUDo}HV
$&RPSDQKLDHQWHQGHTXHGHYLGRDQHFHVVLGDGHGHPDLRUDJLOLGDGHQDWRPDGDGHGHFLVmRHWHQGRHP
YLVWD D GLQkPLFD GRV DWXDLV QHJyFLRV ID]VH QHFHVViULR D LPSOHPHQWDomR H DQiOLVH GH PHGLGDV QmR
FRQWiEHLVDOpPGDVPHGLGDVFRQWiEHLVDSUHVHQWDGDVQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
(%,7'$
$&RPSDQKLDHQWHQGHTXHR(%,7'$pDPHGLomRPDLVDSURSULDGDSDUDDFRUUHWDFRPSUHHQVmRGDVXD
FRQGLomRILQDQFHLUDHGRUHVXOWDGRGHVXDVRSHUDo}HVSRUTXHPRVWUDRYHUGDGHLUROXFURRSHUDFLRQDO
FRQWiELODSDUWLUGDVDWLYLGDGHVJHQXLQDPHQWHOLJDGDVDRVHXREMHWRVRFLDOVHQGRXVDGRVLQWHUQDPHQWH
FRPR PHGLGDV SDUD DYDOLDU SURGXWLYLGDGH H HILFLrQFLD H GHPRQVWUDQGRVH ~WLO SDUD DYDOLDU R
GHVHPSHQKRHFRQ{PLFRILQDQFHLUR GD &RPSDQKLD$OpP GLVVR D &RPSDQKLDDFUHGLWD TXHR (%,7'$
RIHUHFHDRVLQYHVWLGRUHVXPDPHOKRUFRPSUHHQVmRGDVXDFDSDFLGDGHGHFXPSULUFRPVXDVREULJDo}HV
HVXDFDSDFLGDGHGHREWHUQRYRVILQDQFLDPHQWRVSDUDVHXVLQYHVWLPHQWRVHFDSLWDOGHJLUR
0$5*(0(%,7'$
$&RPSDQKLDHQWHQGHTXHD0DUJHP(%,7'$pDPHGLomRPDLVDSURSULDGDSDUDDFRUUHWDFRPSUHHQVmR
GDVXDPDUJHPILQDQFHLUDHGHUHVXOWDGRGHVXDVRSHUDo}HVSRUTXHPRVWUDHPIRUPDWRSHUFHQWXDOR
YHUGDGHLUROXFURRSHUDFLRQDOFRQWiELODSDUWLUGDVDWLYLGDGHVJHQXLQDPHQWHOLJDGDVDRVHXREMHWRVRFLDO
VHQGRXVDGRVLQWHUQDPHQWHFRPRPHGLGDVSDUDDYDOLDUSURGXWLYLGDGHHHILFLrQFLDHGHPRQVWUDQGRVH
~WLOSDUDDYDOLDURGHVHPSHQKRHFRQ{PLFRILQDQFHLURGD&RPSDQKLD$OpPGLVVRD&RPSDQKLDDFUHGLWD
TXH D 0DUJHP (%,7'$ RIHUHFH DRV LQYHVWLGRUHV XPD PHOKRU FRPSUHHQVmR GD VXD FDSDFLGDGH GH
FXPSULUFRPVXDVREULJDo}HVHVXDFDSDFLGDGHGHREWHUQRYRVILQDQFLDPHQWRVSDUDVHXVLQYHVWLPHQWRV
HFDSLWDOGHJLUR
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(%,7'$$-867$'2
$ &RPSDQKLD XWLOL]D R (%,7'$ $MXVWDGR SDUD DQDOLVDU VXD SHUIRUPDQFH ILQDQFHLUD RSHUDFLRQDO SRLV
HQWHQGH TXH p D PHGLGD QmR FRQWiELO GH UHVXOWDGR TXH PDLV VH DSUR[LPD GD JHUDomR GH FDL[D
RSHUDFLRQDO$TXLVmRHOLPLQDGRVWRGRVRVHIHLWRVQmRUHFRUUHQWHVGRUHVXOWDGRRXVHMDHIHLWRVTXH
QmRID]HPSDUWHGDURWLQDGRQHJyFLRHIRUDPHIHLWRVSRQWXDOPHQWHUHJLVWUDGRVQRUHVXOWDGR
0$5*(0(%,7'$$-867$'2
$&RPSDQKLDXWLOL]DDPDUJHP(%,7'$$MXVWDGRSDUDDQDOLVDUVXDPDUJHPGHSHUIRUPDQFHILQDQFHLUD
RSHUDFLRQDOSRLVHQWHQGHTXHpDPHGLGDQmRFRQWiELOGHPDUJHPTXHPDLVVHDSUR[LPDGDJHUDomR
GHFDL[DRSHUDFLRQDO1HVWDPDUJHPHVWmRHOLPLQDGRVWRGRVRVHIHLWRVQmRUHFRUUHQWHVRXVHMDHIHLWRV
TXHQmRID]HPSDUWHGDURWLQDGRQHJyFLRHIRUDPHIHLWRVSRQWXDLVUHJLVWUDGRVQRUHVXOWDGR
52,&$MXVWDGR
$&RPSDQKLDHQWHQGHTXHR52,& 5HWXUQ2Q,QYHVWHG&DSLWDO $MXVWDGRpDPHGLGDQmRFRQWiELOTXH
QRVPRVWUDRHIHWLYRUHWRUQRVREUHWRGRRFDSLWDOLQYHVWLGRQD&RPSDQKLDRXVHMDFRQVLGHUDWRGRR
FDSLWDOHPSUHJDGRLQGHSHQGHQWHVHpSUySULRRXGHWHUFHLURV
'Ë9,'$/Ë48,'$
$&RPSDQKLDHQWHQGHTXHDGtYLGDOtTXLGDpRPRQWDQWHGHGtYLGDTXHPDLVVHDSUR[LPDGDUHDOLGDGH
GD&RPSDQKLDGDGRTXHH[LVWHXPPRQWDQWHHPFDL[DHHPWtWXORVHYDORUHVPRELOLiULRV DSOLFDo}HV
ILQDQFHLUDV TXHSRGHPVHUXWLOL]DGRVDTXDOTXHUPRPHQWRSDUDDPRUWL]DomRGDGtYLGDEUXWDGDGRTXH
VmRDWLYRVWRWDOPHQWHOtTXLGRV
$SHVDU GH VHUHP PHGLGDV QmR FRQWiEHLV HVWHV tQGLFHV VmR FRPXPHQWH XWLOL]DGRV SHOR PHUFDGR
ILQDQFHLURHGHFDSLWDLVSHUPLWLQGRDVVLPPDLRUFRPSDUDELOLGDGHDRXWURVQHJyFLRVVHPHOKDQWHVDRGD
&RPSDQKLD
/,48,'(=*(5$/
$&RPSDQKLDHQWHQGHTXHHVWHtQGLFHOHYDHPFRQVLGHUDomRDVXDVLWXDomRDORQJRSUD]RLQFOXLQGRQR
FiOFXORRVGLUHLWRVHREULJDo}HVGHORQJRSUD]RHUHIOHWHVHD&RPSDQKLDHVWiJDQKDQGRRXSHUGHQGR
OLTXLGH] QRV ~OWLPRV DQRV SRGHQGR DVVLP WUDoDU HVWUDWpJLDV PDLV DVVHUWLYDV SDUD SURMHWRV IXWXURV
LQFOXVLYHQRUHIHUHQWHDILQDQFLDPHQWRV
/,48,'(=&255(17(
$&RPSDQKLDHQWHQGHTXHHVWHtQGLFHDYDOLDDVXDFDSDFLGDGHGHFXPSULUFRPDVVXDVREULJDo}HVGH
FXUWRSUD]RUHSUHVHQWDQGRDVD~GHGRFDL[D
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(YHQWRV6XEVHTXHQWHVjV~OWLPDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
1mR RFRUUHUDP HYHQWRV VXEVHTXHQWHV jV ~OWLPDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV FRQVROLGDGDV GD
&RPSDQKLDFXMDHPLVVmRIRLDXWRUL]DGDHPGHDJRVWRGH
2*UXSR9LYDUDMXQWDPHQWHFRPD(WQD&RPpUFLRGH0yYHLVH$UWLJRVSDUD'HFRUDomR6$ HPSUHVD
FRQWURODGDSHORVPHVPRVFRQWURODGRUHVGD&RPSDQKLD WLQKDPHQWUHVLDMXVWDGRVDSUiWLFDGHDYDLV
FUX]DGRVQRVFRQWUDWRVGHHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV
$&RPSDQKLDFRQFOXLXDVQHJRFLDo}HVFRPDVLQVWLWXLo}HVILQDQFHLUDVSDUDGHVFUX]DPHQWRGRVDYDLV
$OpPGRVDYDLVRVFRYHQDQWVILQDQFHLURVWDPEpPIRUDPQHJRFLDGRVSDUDTXHFRQWHPSOHPVRPHQWH
HPSUHVDVGR*UXSR9LYDUDTXDLVVHMDP7HOOHULQD&RQLSDH9LYDUD3DUWLFLSDo}HV
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3.4 - Política de destinação dos resultados

3ROtWLFDGHGHVWLQDomRGRVUHVXOWDGRV
1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHD&RPSDQKLDIRLFRQVWLWXtGDHPGHPDLRGHSDVVDQGRD
GHWHU D 7HOOHULQD H D &RQLSD QRVVDV VRFLHGDGHV RSHUDFLRQDLV $VVLP QmR Ki LQIRUPDo}HV D VHUHP
SUHVWDGDVVREUHRVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGHH
3DUDLQIRUPDo}HVVREUHDGHVWLQDomRGRVUHVXOWDGRVGD7HOOHULQDHGD&RQLSDFRQVLGHUDGDVHPFRQMXQWR
YLGHLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDHODERUDGRGHDFRUGRFRPDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
FRPELQDGDVFRPGDWDEDVHGHGHMXQKRGHHFRPDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVFRPELQDGDV
UHIHUHQWHVDRVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGHH
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3.5 - Distribuição de dividendos e retenção de lucro líquido
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016, a Companhia ainda não havia sido
constituída. Conforme o item 6.1 deste Formulário de Referência, a Companhia foi constituída em 23/05/2019. Assim, não
há informações da emissora a serem prestadas sobre os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2018, 2017
e 2016.
No entanto, com vistas a possibilitar a melhor compreensão sobre a estrutura do Grupo Vivara, apresentamos no item 3.9
abaixo a tabela constante deste item para os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016,
considerando as informações combinadas referentes às empresas operacionais do Grupo Vivara, quais sejam: Tellerina e
Conipa.
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3.6 - Declaração de dividendos à conta de lucros retidos ou reservas

'HFODUDomRGHGLYLGHQGRVjFRQWDGHOXFURVUHWLGRVRXUHVHUYDV
1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHD&RPSDQKLDIRLFRQVWLWXtGDHPGHPDLRGH$VVLPQmRKi
LQIRUPDo}HVDVHUHPSUHVWDGDVVREUHRVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGH
H
1R HQWDQWR DSUHVHQWDPRV DEDL[R DV LQIRUPDo}HV FRPELQDGDV GD 7HOOHULQD H GD &RQLSD DFHUFD GD
GHFODUDomRGHGLYLGHQGRVjFRQWDGHOXFURVUHWLGRVRXUHVHUYDVGRVWUrV~OWLPRVH[HUFtFLRVVRFLDLV
2PRQWDQWHGHGLYLGHQGRVGHFODUDGRVQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURIRLGH
5PLOK}HVVHQGRFHUWRTXHQmRIRUDPGHFODUDGRVTXDLVTXHUYDORUHVjFRQWDGHOXFURVUHWLGRVRX
UHVHUYDVGHOXFURVDUHDOL]DU
2PRQWDQWHGHGLYLGHQGRVGHFODUDGRVQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURIRLGH
5PLOK}HVVHQGRFHUWRTXHQmRIRUDPGHFODUDGRVTXDLVTXHUYDORUHVjFRQWDGHOXFURVUHWLGRVRX
UHVHUYDVGHOXFURVDUHDOL]DU
2PRQWDQWHGHGLYLGHQGRVGHFODUDGRVQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURIRLGH
5PLOK}HVVHQGRFHUWRTXHQmRIRUDPGHFODUDGRVTXDLVTXHUYDORUHVjFRQWDGHOXFURVUHWLGRVRX
UHVHUYDVGHOXFURVDUHDOL]DU
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702.888.001,37
438.630.414,56

31/12/2018

Soma do Passivo
Circulante e Não
Circulante

30/06/2019

Exercício Social

3.7 - Nível de endividamento
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Índice de Endividamento

Índice de Endividamento

Tipo de índice

1,00000000

1,20000000
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Índice de Descrição e motivo da utilização de outro índice
endividamento
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Garantia Real

Garantia Real

Outras garantias ou privilégio

Financiamento

Empréstimo

Títulos de dívida

Carta de Fiança

Outras garantias ou
privilégios

150.407.509,10

3.189.175,06

145.309.119,98

1.909.214,06

Inferior a um ano

137.339.680,32

1.114.087,49

131.625.679,04

4.599.913,79

0,00

0,00

0,00

0,00

Um a três anos Três a cinco anos

0,00

0,00

0,00

0,00

Superior a cinco anos

287.747.189,42

4.303.262,55

276.934.799,02

6.509.127,85

Total

Garantia Real

Garantia Real

Outras garantias ou privilégio

Financiamento

Empréstimo

Títulos de dívida

Carta de Fiança

Outras garantias ou
privilégios

115.891.838,83

3.068.274,63

110.912.989,33

1.910.574,87

Inferior a um ano

99.553.217,93

2.126.731,68

91.874.866,16

5.551.620,09

0,00

0,00

0,00

0,00

Um a três anos Três a cinco anos

0,00

0,00

0,00

0,00

Superior a cinco anos

215.445.056,76

5.195.006,31

202.787.855,49

7.462.194,96

Total

Versão : 1
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As informações acima referem-se às demonstrações financeiras combinadas da Tellerina e da Conipa. O total demonstrado na tabela acima considera o saldo de financiamentos, empréstimos e outros títulos de
dívida.

Observação

Total

Tipo de Garantia

Tipo de Obrigação

Exercício social (31/12/2018)

As informações acima referem-se às demonstrações financeiras consolidadas da Companhia especialmente elaboradas para registro. O total demonstrado na tabela acima considera o saldo de financiamentos,
empréstimos e outros títulos de dívida.

Observação

Total

Tipo de Garantia

Tipo de Obrigação

Últ. Inf. Contábil (30/06/2019)

3.8 - Obrigações
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3.9 - Outras informações relevantes

2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV
,QIRUPDo}HVILQDQFHLUDVDGLFLRQDLVj6HomRGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
1RVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGHHD&RPSDQKLDDLQGDQmR
KDYLDVLGRFRQVWLWXtGD&RQIRUPHRLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDD&RPSDQKLDIRLFRQVWLWXtGD
HP$VVLPQmRKiLQIRUPDo}HVGDHPLVVRUDDVHUHPSUHVWDGDVVREUHRVH[HUFtFLRVVRFLDLV
HQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGHHGHPRGRTXHSUHHQFKHPRVRTXDGURGRLWHP
FRPDVLQIRUPDo}HVFRPELQDGDVGD7HOOHULQDH&RQLSD
1R HQWDQWR FRPR p SRVVtYHO DSUHVHQWDU DV LQIRUPDo}HV FRQVROLGDGDV GD &RPSDQKLD UHIHUHQWHV DR
SHUtRGR ILQGR HP  GH MXQKR GH  DSUHVHQWDPRV DEDL[R R TXDGUR UHIHUHQWH D WDO SHUtRGR
FRQVLGHUDQGRWDLVLQIRUPDo}HVILQDQFHLUDV
ÒOW,QI&RQWiELO
0LOKDUHVGH5HDLV 
3DWULP{QLR/tTXLGR
$WLYR7RWDO
5HF/LT5HF,QWHUPHG

 




)LQ3UHP6HJ*DQKRV
5HVXOWDGR%UXWR



5HVXOWDGR/tTXLGR



1~PHURGH$o}HV([7HVRXUDULD

 

8QLGDGHV 
9DORU3DWULPRQLDOGH$o}HV 5HDLV



8QLGDGH 
5HVXOWDGR%iVLFRSRU$omR



5HVXOWDGR'LOXtGRSRU$omR



1mRFRQVLGHUDRJUXSDPHQWRDSURYDGRQRGLDGHDJRVWRGH

,QIRUPDo}HVDGLFLRQDLVj6HomRGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD3ROtWLFDGH'HVWLQDomR
GRV5HVXOWDGRV
1RVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGHHD&RPSDQKLDDLQGDQmR
KDYLDVLGRFRQVWLWXtGD&RQIRUPHRLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDD&RPSDQKLDIRLFRQVWLWXtGD
HP$VVLPQmRKiLQIRUPDo}HVGDHPLVVRUDDVHUHPSUHVWDGDVVREUHRVH[HUFtFLRVVRFLDLV
HQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGHH
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1RHQWDQWRFRPYLVWDVDSHUPLWLUDYLVXDOL]DomRGDVLQIRUPDo}HVUHTXHULGDVQRLWHPTXHUHTXHUD
SUHVWDomRVRPHQWHGHLQIRUPDo}HVUHIHUHQWHVDRVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGH
HVHJXHPDVLQIRUPDo}HVDEDL[RTXHFRQVWDPDWXDOPHQWHHPVHX(VWDWXWR6RFLDO

5HJUDVVREUHUHWHQomRGHOXFURV


$OpPGDVUHVHUYDVOHJDLVRHVWDWXWRVRFLDOGD&RPSDQKLDSUHYrTXHDWp
GROXFUROtTXLGRGRH[HUFtFLRSRGHVHUGHVWLQDGRSDUDDFRQVWLWXLomRGDUHVHUYD
OHJDO DWp TXH HOD DWLQMD RV OLPLWHV IL[DGRV HP OHL H TXH R YDORU QHFHVViULR
SRGHVHUGHVWLQDGRTXDQGRIRURFDVRSDUDDFRQVWLWXLomRGDUHVHUYDSDUD
FRQWLQJrQFLDVQRVWHUPRVGRDUWGD/HLQ
$GHPDLVD&RPSDQKLDPDQWHUiDUHVHUYDGHOXFURVHVWDWXWiULDGHQRPLQDGD
³5HVHUYD(VWDWXWiULDGH/XFURV´TXHWHUiSRUILPUHIRUoDURFDSLWDOGHJLURGD
&RPSDQKLDHRGHVHQYROYLPHQWRGHVXDVDWLYLGDGHV

9DORUHVGDVUHWHQo}HVGHOXFURV

1mRIRUDPUHDOL]DGDVUHWHQo}HVGHOXFURVQHVVHH[HUFtFLRVRFLDO

3HUFHQWXDLVHPUHODomRDRVOXFURVWRWDLV

1mRIRUDPUHDOL]DGDVUHWHQo}HVGHOXFURVQHVVHH[HUFtFLRVRFLDO

GHFODUDGRV
5HJUDVVREUHGLVWULEXLomRGH

2HVWDWXWRVRFLDOGD&RPSDQKLDSUHYrTXHSHORPHQRVGROXFUROtTXLGR

GLYLGHQGRV

GR H[HUFtFLR DMXVWDGR QRV WHUPRV GR DUWLJR  GD /HL  VHMD
DQXDOPHQWHGLVWULEXtGRDRVDFLRQLVWDVDWtWXORGHGLYLGHQGRREULJDWyULR

3HULRGLFLGDGHGDVGLVWULEXLo}HVGH

$SROtWLFDGHGLVWULEXLomRGHGLYLGHQGRVVHJXHDUHJUDGD/HLGDV6RFLHGDGHV

GLYLGHQGRV

SRU$o}HVRXVHMDGHGLVWULEXLomRDQXDOSRGHQGRWDPEpPD&RPSDQKLDSRU
GHOLEHUDomR GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR OHYDQWDU EDODQoR VHPHVWUDO H
GHFODUDU GLYLGHQGRV j FRQWD GH OXFUR DSXUDGR QHVVHV EDODQoRV $LQGD R
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRSRGHUiGHFODUDUGLYLGHQGRVLQWHUPHGLiULRVjFRQWD
GHOXFURVDFXPXODGRVRXGHUHVHUYDVGHOXFURVH[LVWHQWHVQR~OWLPREDODQoR
DQXDORXVHPHVWUDO

5HVWULo}HVjGLVWULEXLomRGH

6DOYRSHORGLVSRVWRQD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HVQmRKiUHVWULo}HVTXDQWR

GLYLGHQGRV

jGLVWULEXLomRGHGLYLGHQGRVSHOD&RPSDQKLD

3ROtWLFDGHGHVWLQDomRGHUHVXOWDGRV

1mR DSOLFiYHO XPD YH] TXH D &RPSDQKLD QmR SRVVXL XPD SROtWLFD GH

IRUPDOPHQWHDSURYDGDLQIRUPDQGRR

GHVWLQDomRGHUHVXOWDGRVIRUPDOPHQWHDSURYDGD

yUJmRUHVSRQViYHOSHODDSURYDomRGDWD
GHDSURYDomRHORFDLVQDUHGHPXQGLDO
GHFRPSXWDGRUHVRQGHRGRFXPHQWR
SRGHVHUFRQVXOWDGR

,QIRUPDo}HV DGLFLRQDLV j 6HomR  GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD  'LVWULEXLomR GH
GLYLGHQGRVHUHWHQomRGHOXFUROtTXLGR
1RVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGHHD&RPSDQKLDDLQGDQmR
KDYLDVLGRFRQVWLWXtGD&RQIRUPHRLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDD&RPSDQKLDIRLFRQVWLWXtGD
HP$VVLPQmRKiLQIRUPDo}HVGDHPLVVRUDDVHUHPSUHVWDGDVVREUHRVH[HUFtFLRVVRFLDLV
HQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGHH
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1RHQWDQWRFRPYLVWDVDSRVVLELOLWDUDPHOKRUFRPSUHHQVmRVREUHDHVWUXWXUDGR*UXSRDSUHVHQWDPRV
DEDL[RDWDEHODFRQVWDQWHGRLWHPSDUDRVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGH
HFRQVLGHUDQGRDVLQIRUPDo}HVFRPELQDGDVUHIHUHQWHVjVHPSUHVDVRSHUDFLRQDLVGR
*UXSRTXDLVVHMDP7HOOHULQDH&RQLSD
5HDLV 

([HUFtFLR6RFLDO

([HUFtFLR6RFLDO

([HUFtFLR6RFLDO

/XFUROtTXLGR







'LYLGHQGRGLVWULEXtGR

 

 

 













'LYLGHQGRGLVWULEXtGRWRWDO

 

 

 

/XFUROtTXLGRUHWLGR



























'LYLGHQGRGLVWULEXtGRHP
UHODomRDROXFUROtTXLGR
7D[DGHUHWRUQRHPUHODomR
DRSDWULP{QLROtTXLGRGR
HPLVVRU

'DWDGHSDJDPHQWRGR
GLYLGHQGR
'DWDGDDSURYDomRGD
UHWHQomR




'LYLGHQGR'LVWULEXtGR
(VSpFLHFODVVHDomR



2UGLQiULD
3DJDPHQWR

0RQWDQWH

-XURV6REUH&DSLWDO

GLYLGHQGR

0RQWDQWH

3DJDPHQWR
GLYLGHQGR

0RQWDQWH

3DJDPHQWR
GLYLGHQGR





5



5



'LYLGHQGR2EULJDWyULR

5



5



5



'LYLGHQGRSULRULWiULR













3UySULR
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7HOOHULQD
3DUDRVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGHHQmRKRXYHGLVWULEXLomRGH
GLYLGHQGRVHMXURVVREUHRFDSLWDOSUySULRGD7HOOHULQD
3DUDRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHIRLDSURYDGDDGLVWULEXLomRGHGLYLGHQGRV
HMXURVVREUHRFDSLWDOSUySULRQRVPRQWDQWHVGH5H5UHVSHFWLYDPHQWH
UHODWLYRV D SDUFHOD GH UHVHUYD GH OXFURV 7DO GLVWULEXLomR IRL DSURYDGD HP $VVHPEOHLD *HUDO
([WUDRUGLQiULDRFRUULGDHPGHPDUoRGH
&RQLSD
3DUDRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHIRLDSURYDGDDGLVWULEXLomRGHGLYLGHQGRV
DRVFRWLVWDVQRYDORUGH5$GLFLRQDOPHQWHIRLGHFODUDGDTXHQmRKDYHUiGLVWULEXLomR
GH MXURV VREUH R FDSLWDO SUySULR DRV FRWLVWDV 7DO GLVWULEXLomR IRL DSURYDGD HP 5HXQLmR FRP 6yFLRV
RFRUULGDHPGHPDUoRGH
3DUDRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHIRLDSURYDGDDGLVWULEXLomRGHGLYLGHQGRV
DRVFRWLVWDVQRYDORUGH5$GLFLRQDOPHQWHIRLGHFODUDGDDGLVWULEXLomRGHMXURVVREUH
RFDSLWDOSUySULRDRVFRWLVWDVQRYDORUGH57DOGLVWULEXLomRIRLDSURYDGDHP5HXQLmR
GH6yFLRVRFRUULGDHPGHGH]HPEURGH
3DUDRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHIRLDSURYDGDHP5HXQLmRGH6yFLRV
RFRUULGD HP  GH RXWXEUR GH  D GLVWULEXLomR GH GLYLGHQGRV DRV FRWLVWDV QR YDORU GH
5 $GLFLRQDOPHQWH IRL GHFODUDGD D GLVWULEXLomR GH MXURV VREUH R FDSLWDO SUySULR DRV
FRWLVWDVQRYDORUGH5HP5HXQLmRGH6yFLRVRFRUULGDHPGHGH]HPEURGH
,QIRUPDo}HV$GLFLRQDLVj6HomRGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
$VLQIRUPDo}HVXWLOL]DGDVQHVWHLWHPSDUDRSHUtRGRGHUHIHUHPVHjVLQIRUPDo}HVH[WUDtGDV
GDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVFRPELQDGDVGDVVXEVLGLiULDVGD&RPSDQKLD
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'HVFULo}HVGRVIDWRUHVGHULVFR
2VQHJyFLRVVLWXDomRILQDQFHLUDUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVIOX[RGHFDL[DOLTXLGH]HRXQHJyFLRVIXWXURV
GD&RPSDQKLDSRGHUmRVHUDIHWDGRVGHPDQHLUDPDWHULDOHDGYHUVDSRUTXDOTXHUGRVIDWRUHVGHULVFR
GHVFULWRV D VHJXLU 2 SUHoR GH PHUFDGR GRV YDORUHV PRELOLiULRV GH HPLVVmR GD &RPSDQKLD SRGHUi
GLPLQXLUHPUD]mRGDRFRUUrQFLDGHTXDOTXHUGHVVHVHRXGHRXWURVIDWRUHVGHULVFRKLSyWHVHVHPTXH
SRGHUi KDYHU SHUGD QR LQYHVWLPHQWR QRV YDORUHV PRELOLiULRV GH HPLVVmR GD &RPSDQKLD DRV VHXV
WLWXODUHV
2V ULVFRV GHVFULWRV DEDL[R VmR DTXHOHV TXH D &RPSDQKLD FRQKHFH H DFUHGLWD TXH QD GDWD GHVWH
)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDSRGHPDIHWDUD&RPSDQKLDGHIRUPDPDWHULDOHDGYHUVD$OpPGLVVRULVFRV
DGLFLRQDLV QmR FRQKHFLGRV DWXDOPHQWH RX FRQVLGHUDGRV PHQRV UHOHYDQWHV SHOD &RPSDQKLD WDPEpP
SRGHUmRDIHWDUD&RPSDQKLDDGYHUVDPHQWH
3DUDRVILQVGHVWDVHomR³)DWRUHVGH5LVFR´H[FHWRVHH[SUHVVDPHQWHLQGLFDGRGHPDQHLUDGLYHUVD
RX VH R FRQWH[WR DVVLP R H[LJLU L  RV ULVFRV GHVFULWRV DERUGDP LQFOXVLYH DTXHOHV HVSHFtILFRV GDV
VXEVLGLiULDV RSHUDFLRQDLV GD &RPSDQKLD PDV GHYHP VHU FRQVLGHUDGRV FRPR DSOLFiYHLV j SUySULD
&RPSDQKLD KROGLQJ XPDYH]TXHFRQVROLGDPVHXVUHVXOWDGRVQD&RPSDQKLDH LL XPULVFRLQFHUWH]D
RXSUREOHPDSRGHUiFDXVDUFDXVDUiRXWHUi³HIHLWRDGYHUVR´RX³HIHLWRQHJDWLYR´SDUDD&RPSDQKLD
RXH[SUHVV}HVVLPLODUHVVLJQLILFDTXHWDOULVFRLQFHUWH]DRXSUREOHPDSRGHUiRXSRGHULDFDXVDUHIHLWR
DGYHUVRUHOHYDQWHQRVQHJyFLRVGD&RPSDQKLDVLWXDomRILQDQFHLUDUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVIOX[RGH
FDL[D OLTXLGH] UHSXWDomR LPDJHP HRX QHJyFLRV IXWXURV GD &RPSDQKLD EHP FRPR QR SUHoR GRV
YDORUHVPRELOLiULRVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLD([SUHVV}HVVLPLODUHVLQFOXtGDVQHVWDVHomR³)DWRUHV

GH5LVFR´GHYHPVHUFRPSUHHQGLGDVQHVVHFRQWH[WR1mRREVWDQWHDVXEGLYLVmRGHVWDVHomR³)DWRUHV
GH5LVFR´GHWHUPLQDGRVIDWRUHVGHULVFRTXHHVWHMDPHPXPLWHPSRGHPWDPEpPVHDSOLFDUDRXWURV
LWHQVGHVWDPHVPDVHomR
D 

5LVFRV5HODFLRQDGRVj&RPSDQKLD

$&RPSDQKLDSRGHYLUDHQIUHQWDUGLILFXOGDGHVHPLQDXJXUDUHRXRSHUDUQRYDVORMDVRX
TXLRVTXHVHHPUHIRUPDUSHULRGLFDPHQWHORMDVH[LVWHQWHVRTXHSRGHUiDIHWDUGHPDQHLUD
DGYHUVDD&RPSDQKLD
2FUHVFLPHQWRGD&RPSDQKLDGHSHQGHGHVXDFDSDFLGDGHGHDEULUHRSHUDUFRPr[LWRQRYRVSRQWRVGH
YHQGDRTXHLQFOXLWDQWRORMDVTXDQWRTXLRVTXHVEHPFRPRGHUHIRUPDUSHULRGLFDPHQWHRVSRQWRVGH
YHQGDH[LVWHQWHV$&RPSDQKLDHVWiVXMHLWDDULVFRVHLQFHUWH]DVTXDQWRDHYHQWRVIXWXURVTXHSRVVDP
UHGX]LURXPHVPRLPSHGLUDDEHUWXUDHRXRSHUDomRGHQRYRVSRQWRVGHYHQGDLQLFLDOPHQWHSODQHMDGRV
RX GH UHDGHTXDU VHXV SRQWRV GH YHQGD H[LVWHQWHV SRGHQGR JHUDU XP LPSDFWR QHJDWLYR SDUD D
&RPSDQKLDHQRYDORUGDVVXDVDo}HVRUGLQiULDV
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1mRKiFRPRWHUFHUWH]DGHTXHD&RPSDQKLDDEULUiRQ~PHURSODQHMDGRGHQRYDVORMDVQDYHORFLGDGH
TXH GHVHMD YLVWR TXH KLVWRULFDPHQWH QmR DEULX ORMDV HP ULWPR WmR DFHOHUDGR QHP TXH FRQVHJXLUi
UHIRUPDU ORMDV H[LVWHQWHV $ FDSDFLGDGH GH LQDXJXUDU H RSHUDU QRYDV ORMDV FRP r[LWR EHP FRPR
UHIRUPDUSDUWHGDVORMDVH[LVWHQWHVGHSHQGHGHGHWHUPLQDGRVIDWRUHVLQWHUQRVHH[WHUQRVPXLWRVGRV
TXDLV HVWmR DOpP GR FRQWUROH GD &RPSDQKLD (QWUH HVVHV IDWRUHV LQWHUQRV H H[WHUQRV LQFOXLVH SRU
H[HPSOR L DFDSDFLGDGHGHLGHQWLILFDUORFDLVDSURSULDGRVSDUDQRYDVORMDVRTXHHQYROYHUHXQLUH
DQDOLVDU GDGRV GHPRJUiILFRV H GH PHUFDGR SDUD GHWHUPLQDU VH Ki GHPDQGD VXILFLHQWH SDUD QRVVRV
SURGXWRVQRVORFDLVHVFROKLGRV LL DQHJRFLDomRGHFRQWUDWRVGHDOXJXHOHPWHUPRVDFHLWiYHLV LLL D
FRQFOXVmR GDV REUDV VHP DWUDVRV LQWHUUXSo}HV RX DXPHQWR GH FXVWRV LY  REWHQomR GDV OLFHQoDV
QHFHVViULDVSDUDVHXIXQFLRQDPHQWR Y LQDXJXUDomRGHQRYDVORMDVRFRUUHUHPHPPHUFDGRVRQGHMi
SRVVXtPRV ORMDV SRGHUHPRV VRIUHU XPD UHGXomR QDV YHQGDV GDV ORMDV SUpH[LVWHQWHV HP IXQomR GH
HYHQWXDO GHVORFDPHQWR GH YHQGDV GHQWUH RXWURV 7DLV IDWRUHV SRGHP DIHWDU DGYHUVDPHQWH D
&RPSDQKLD

$&RPSDQKLDSRGHQmRFRQVHJXLUUHQRYDURVFRQWUDWRVGHORFDomRGHVXDVORMDVDWXDLVRX
FHOHEUDURVFRQWUDWRVGHORFDomRGHQRYDVORMDVHPWHUPRVDFHLWiYHLVHSRGHHVWDUVXMHLWD
DPXOWDVFRQWUDWXDLVHPFDVRGHUHVFLVmRGHFRQWUDWRVGHORFDomRUHODWLYRVjVORMDVTXHD
&RPSDQKLDGHFLGLUIHFKDU
(PGHMXQKRGHGDUHFHLWDOtTXLGDRSHUDFLRQDOUHFRQKHFLGDQRUHVXOWDGRFRPELQDGRGD
&RPSDQKLDGHULYDGHDWLYLGDGHVGHVHPSHQKDGDVHPLPyYHLVDOXJDGRV$ORFDOL]DomRHVWUDWpJLFDGDV
ORMDV ORFDOL]DGDV QRV LPyYHLV DOXJDGRV p IXQGDPHQWDO SDUD R GHVHQYROYLPHQWR GD HVWUDWpJLD GH
QHJyFLRVGD&RPSDQKLDHFRPRUHVXOWDGRD&RPSDQKLDSRGHUiVHUDIHWDGDDGYHUVDPHQWHFDVR L 
XPQ~PHURVLJQLILFDWLYRGHVHXVFRQWUDWRVGHORFDomRVHMDUHVFLQGLGRRXQmRVHMDUHQRYDGRHPWHUPRV
DFHLWiYHLVRXLQGHSHQGHQWHPHQWHGRVWHUPRVRX LL RVFRQWUDWRVGHORFDomRHPIXWXUDVQRYDVORMDV
QmRVHMDPFHOHEUDGRVHPWHUPRVVDWLVIDWyULRVD&RPSDQKLDSRGHHQIUHQWDUFUHVFHQWHFRQFRUUrQFLDSRU
HVSDoRVFRPHUFLDLVHFRQVHTXHQWHPHQWHSHUGHUSRQWRVGHYHQGDDWXDOPHQWHH[LVWHQWHV$SHUGDGH
TXDOTXHU XP GRV ORFDLV HVWUDWpJLFRV GD &RPSDQKLD SRGH DIHWDU QHJDWLYDPHQWH VHXV UHVXOWDGRV
RSHUDFLRQDLVHFRQGLomRILQDQFHLUD
$ /HL Q  GH  GHRXWXEUR GH  TXHWUDWD GD ORFDomRGH LPyYHLV XUEDQRV GLVS}H TXHR
ORFDWiULRWHUiGLUHLWRjUHQRYDomRFRPSXOVyULDGRFRQWUDWRGHVGHTXHFXPXODWLYDPHQWH L RFRQWUDWR
WHQKDVLGRFHOHEUDGRSRUHVFULWRHFRPSUD]RGHWHUPLQDGR LL RSUD]RGRFRQWUDWRVHMDGHQRPtQLPR
 FLQFR DQRVLQLQWHUUXSWRVVHQGRDGPLWLGDDVRPDWyULDGHSUD]RVFRQWUDWXDLV LLL RORFDWiULRHVWHMD
H[SORUDQGRVXDDWLYLGDGHQRPHVPRUDPRSHORSUD]RPtQLPRHLQLQWHUUXSWRGHWUrVDQRVH LY DMXt]H
DomRUHQRYDWyULDQRSUD]RGHFDGHQFLDOGHDRPHQRVVHLVPHVHVDQWHULRUjGDWDGRWpUPLQRGRSUD]RGR
FRQWUDWRGHORFDomRHPYLJRU
$&RPSDQKLDSRGHQmRVHUFDSD]GHUHQRYDURVFRQWUDWRVGHORFDomRGHVXDVORMDVVHQmRDSUHVHQWDU
DDomRUHQRYDWyULDQRSUD]RRXVHQmRVDWLVIL]HUDVFRQGLo}HVDFLPDHOHQFDGDV$SHUGDGHTXDOTXHU
XPGRVSRQWRVGHYHQGDHVWUDWpJLFRVGD&RPSDQKLDSRGHDIHWiODQHJDWLYDPHQWH
$LQGDVHRLPyYHOORFDGRIRUDOLHQDGRSHORORFDGRUDWHUFHLURVGXUDQWHDYLJrQFLDGRSUD]RFRQWUDWXDO
R DGTXLUHQWH QmR HVWDUi REULJDGR D UHVSHLWDU RV WHUPRV H FRQGLo}HV GD ORFDomR VDOYR VH
FXPXODWLYDPHQWH L DORFDomRIRUSRUSUD]RGHWHUPLQDGR LL FRQVWDUQRFRQWUDWRFOiXVXODGHYLJrQFLD
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GDORFDomRHPFDVRGHDOLHQDomRGRLPyYHOH LLL RFRQWUDWRHVWLYHUUHJLVWUDGRQR&DUWyULRGH5HJLVWUR
GH,PyYHLVFRPSHWHQWH&DVRHVWHVUHTXLVLWRVQmRVHMDPSUHHQFKLGRVRDGTXLUHQWHSRGHUiVROLFLWDUD
GHVRFXSDomRGRLPyYHOORFDGRj6RFLHGDGHQRSUD]RGHDWp QRYHQWD GLDVFRQWDGRVGRUHFHELPHQWR
SHODORFDWiULDGHQRWLILFDomRQHVVHVHQWLGR
$GLFLRQDOPHQWHQDKLSyWHVHGHRLPyYHOORFDGRVHUFRORFDGRjYHQGDGXUDQWHRSUD]RGHYLJrQFLDGD
ORFDomRDORFDWiULDWHUiGLUHLWRGHSUHIHUrQFLDSDUDDGTXLULORHPLJXDOGDGHGHFRQGLo}HVFRPWHUFHLURV
PHGLDQWHQRWLILFDomRHQYLDGDSHORORFDGRUFRQFHGHQGRSUD]RGH WULQWD GLDVSDUDH[HUFHURGLUHLWR
GH SUHIHUrQFLD FDVR D ORFDWiULD QmR R H[HUoD R LPyYHO ORFDGR SRGHUi VHU DOLHQDGR DR WHUFHLUR $
ORFDWiULD FXMR GLUHLWR GH SUHIHUrQFLD QmR IRU UHVSHLWDGR SRGHUi DGTXLULU R LPyYHO ORFDGR PHGLDQWH
GHSyVLWRMXGLFLDOGRSUHoRGHDTXLVLomRHGHRXWUDVGHVSHVDVGHWUDQVIHUrQFLDSHUWLQHQWHVGHVGHTXH
UHTXHLUDDDGMXGLFDomRGRLPyYHOQRSUD]RGH VHLV PHVHVDSyVRUHJLVWURGDUHVSHFWLYDHVFULWXUDHP
QRPHGRWHUFHLURDGTXLUHQWHQR&DUWyULRGH5HJLVWURGH,PyYHLVFRPSHWHQWHGHVGHTXHR&RQWUDWRGH
/RFDomR WHQKD VLGR DYHUEDGR QD PDWUtFXOD GR LPyYHO ORFDGR SHOR PHQRV  WULQWD  GLDV DQWHV GD
DOLHQDomRHPTXHVWmR&DVRRGLUHLWRGHSUHIHUrQFLDGDORFDWiULDQmRVHMDUHVSHLWDGRHRFRQWUDWRGH
ORFDomR QmRHVWHMDDYHUEDGRD ORFDWiULD SRGHUi DSHQDV UHLYLQGLFDU GR ORFDGRUXPD LQGHQL]DomR SRU
SHUGDVHGDQRV
$GHPDLVXPDXPHQWRVLJQLILFDWLYRQRYDORUGRDOXJXHOGRVLPyYHLVTXHD&RPSDQKLDDOXJDUWDPEpP
SRGH DIHWiOD QHJDWLYDPHQWH $OpP GLVVR VH GHFLGLU IHFKDU TXDOTXHU XPD GH VXDV ORMDV ItVLFDV
ORFDOL]DGDVHPLPyYHLVDOXJDGRVDQWHVGRILPGRSUD]RFRQWUDWXDOGDORFDomRSRGHUiVHUREULJDGDD
SDJDUXPDPXOWDFRQWUDWXDODRSURSULHWiULRFRPRFRQVHTXrQFLDGDUHVFLVmRDQWHFLSDGDGRFRQWUDWRGH
ORFDomR 2V YDORUHV HQYROYLGRV HP WDLV PXOWDV H VXD HYHQWXDO TXDQWLGDGH SRGHULD QR WRWDO DIHWDU
DGYHUVDPHQWHD&RPSDQKLD
3RUILPQmRKiJDUDQWLDGHTXHD&RPSDQKLDFRQVHJXLUiDOXJDURVLPyYHLVQRVTXDLVHVWiLQWHUHVVDGD
'HYLGRDRIDWRGHDORFDOL]DomRGRVVHXVLPyYHLVUHSUHVHQWDUXPIDWRULPSRUWDQWHHPVXDHVWUDWpJLD
GH YHQGDV VH QmR FRQVHJXLU FHOHEUDU QRYRV FRQWUDWRV GH ORFDomR FRP FRQGLo}HV VDWLVIDWyULDV D
&RPSDQKLDSRGHWHUVHXVQHJyFLRVDIHWDGRVVXEVWDQFLDOPHQWHHQHJDWLYDPHQWH

$&RPSDQKLDSRGHQmRLGHQWLILFDURXQmRUHVSRQGHUGHIRUPDUiSLGDHEHPVXFHGLGDjV
PXGDQoDVQDVWHQGrQFLDVGDPRGDHQDVSUHIHUrQFLDVGRVFOLHQWHV
$&RPSDQKLDFRPSHWHFRPRXWUDVORMDVGHYDUHMRHPUHODomRDHVWLORTXDOLGDGHSUHoRH[SHULrQFLDGH
FRPSUDSURPRo}HVORFDOL]DomRHGHFRUDomRGDVORMDVGHQWUHRXWURV$VYHQGDVGD&RPSDQKLDHVHX
UHVXOWDGR RSHUDFLRQDO GHSHQGHP GH VXD KDELOLGDGH HP JHUHQFLDU HVWRTXHV H SUHYHU LGHQWLILFDU H
UHVSRQGHUFRPUDSLGH]jVPXGDQoDVQDVWHQGrQFLDVGDPRGDHQDVSUHIHUrQFLDVGRFRQVXPLGRUDV
TXDLVVmRYROiWHLVHWHQGHPDPXGDUUDSLGDPHQWH
2VXFHVVRGDVYHQGDVGHSHQGHGDKDELOLGDGHGHDQWHFLSDUHUHVSRQGHUUDSLGDPHQWHjVPXGDQoDVH
WHQGrQFLDV GD PRGD EHP FRPR jV SUHIHUrQFLDV GRV FOLHQWHV GD&RPSDQKLD2 VHJPHQWRHP TXHD
&RPSDQKLD DWXD DFRPSDQKD FRQVWDQWHPHQWH DV WHQGrQFLDV QDFLRQDLV H PXQGLDLV GH PRGD H DV
SUHIHUrQFLDVGRVFRQVXPLGRUHVeHVSHUDGRTXHQRVVRVQRYRVSURGXWRVDWHQGDPVHPSUHDGHPDQGDH
RLQWHUHVVHGRVFOLHQWHV
4XDOTXHU IDOKD HP DQWHFLSDU LGHQWLILFDU GHVHQYROYHU QRYRV SURGXWRV H UHVSRQGHU jV PXGDQoDV GH
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WHQGrQFLDQDPRGDSRGHDIHWDUDGYHUVDPHQWHDDFHLWDomRGDVPHUFDGRULDVHDLPDJHPGDVPDUFDV
SHUDQWHVHXS~EOLFRDOYRLPSDFWDQGRDGYHUVDPHQWHD&RPSDQKLD
$OpPGLVVRD&RPSDQKLDSRGHHYHQWXDOPHQWHGHVHQYROYHUSURGXWRVTXHQmRVHMDPFRPHUFLDOPHQWH
YLiYHLVHPGHFRUUrQFLDGDIDOKDHPLGHQWLILFDUFRUUHWDPHQWHDVWHQGrQFLDVHPHUJHQWHVGHHVWLORRXGH
SUHIHUrQFLDV GRV FRQVXPLGRUHV 1HVVH FDVR D &RPSDQKLD SRGH QmR VHU FDSD] GH REWHU DV PHVPDV
YHQGDVHPDUJHQVDWXDOPHQWHREWLGDVFRPDVPDUFDVHSURGXWRVGRSRUWIyOLRDWXDOHSRGHUiWHUXP
YROXPHVXEVWDQFLDOGHHVWRTXHVQmRYHQGLGRV(PUHVSRVWDDHVVDVVLWXDo}HVD&RPSDQKLDSRGHUi
UHDOL]DU YHQGDV SURPRFLRQDLV SDUD DFDEDU FRP RV HVWRTXHV R TXH DIHWDULD QHJDWLYDPHQWH RV VHXV
UHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLV

$ &RPSDQKLD SRGH HQIUHQWDU ULVFRV UHODFLRQDGRV j RSHUDomR GH VHX SURFHVVR GH
GLVWULEXLomR
$WXDOPHQWHD&RPSDQKLDSRVVXLWUrVFHQWURVGHGLVWULEXLomRHPIXQFLRQDPHQWRORFDOL]DGRVQR(VWDGR
GH6mR3DXOR7RGDVDVPHUFDGRULDVTXHD&RPSDQKLDYHQGHVmRGLVWULEXtGDVSRUPHLRGHVVHVFHQWURV
GHGLVWULEXLomRVHQGRTXHXPGHOHVpGHVWLQDGRVRPHQWHjVHPEDODJHQVXWLOL]DGDVSHOD&RPSDQKLD@
6HDVRSHUDo}HVUHJXODUHVGHVVHVFHQWURVGHGLVWULEXLomRIRUHPLQWHUURPSLGDVSRUTXDOTXHUPRWLYRD
&RPSDQKLDSRGHUiQmRFRQVHJXLUUHDOL]DUDORJtVWLFDGHVHXVSURGXWRVHRXDEDVWHFHUVXDVORMDVGD
IRUPD HVSHUDGD R TXH SRGH UHVXOWDU HP TXHGD GDV YHQGDV H XP HIHLWR QHJDWLYR PDWHULDO HP VXD
VLWXDomRILQDQFHLUDHUHVXOWDGRRSHUDFLRQDO
$GLFLRQDOPHQWHDHVWUDWpJLDGHFUHVFLPHQWRGD&RPSDQKLDLQFOXLDDEHUWXUDGHQRYDVORMDVRTXHSRGH
GHPDQGDUXPDH[SDQVmRQDFDSDFLGDGHGHVHXVFHQWURVGHGLVWULEXLomRXPDUHRUJDQL]DomRGHVHXV
DWXDLVFHQWURVGHGLVWULEXLomRRXRHVWDEHOHFLPHQWRGHQRYRVFHQWURVGHGLVWULEXLomR
&DVR D &RPSDQKLD QmR FRQVLJD HQFRQWUDU ORFDLV DGHTXDGRV SDUD HVWDEHOHFHU QRYRV FHQWURV GH
GLVWULEXLomRRXQmRFRQVLJDH[SDQGLUDVLQVWDODo}HVDWXDLVRXLQWHJUDUQRYRVFHQWURVGHGLVWULEXLomRRX
VHUYLoRV GH RSHUDGRUHV ORJtVWLFRV DR VHX SURFHVVR GH FRQWUROH GH HVWRTXHV GH PDQHLUD HILFD] D
&RPSDQKLDSRGHQmRFRQVHJXLUHQWUHJDUHVWRTXHVjVVXDVORMDVHPWHPSRKiELORTXHSRGHWHUXP
HIHLWRQHJDWLYRHPVXDVYHQGDVHHPVXDHVWUDWpJLDGHFUHVFLPHQWR
$GLFLRQDOPHQWHRJHUHQFLDPHQWRGHHVWRTXHVHPFHQWURVGHGLVWULEXLomRP~OWLSORVDGLFLRQDLVDRVTXH
IXQFLRQDPDWXDOPHQWHSRGHUHVXOWDUHPLQHILFLrQFLDVHPVHXWHPSRGHHQWUHJDRTXHSRGHUiLPSDFWDU
DGYHUVDPHQWHDVPDUJHQVRSHUDFLRQDLVGD&RPSDQKLD
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*UDQGHSDUWHGDVORMDVGD&RPSDQKLDHVWmRORFDOL]DGDVHPVKRSSLQJFHQWHUVIUHTXHQWDGRV
SRU VHX S~EOLFRDOYR H D FDSDFLGDGH GD &RPSDQKLD GH DWUDLU FOLHQWHV GHSHQGH GD
FDSDFLGDGHGHWDLVVKRSSLQJFHQWHUVGHFRQWLQXDUDDWUDLUWUiIHJRGDPDQXWHQomRGHVVDV
ORMDVHPWDLVVKRSSLQJFHQWHUVEHPFRPRGDDEHUWXUDGHQRYDVORMDVHPRXWURVVKRSSLQJ
FHQWHUVIUHTXHQWDGRVSRUVHXS~EOLFRDOYR
2VXFHVVRGD&RPSDQKLDGHSHQGHGDORFDOL]DomRGHVXDVORMDVHPORFDLVGHGHVWDTXHHFRPHOHYDGR
WUiIHJR GH SHVVRDV XPD YH] TXH DSUR[LPDGDPHQWH  GDV ORMDV GD &RPSDQKLD TXH IRUDP
UHVSRQViYHLV HP  GH MXQKR GH  SRU DSUR[LPDGDPHQWH  GDV YHQGDV OtTXLGDV HVWmR
ORFDOL]DGDVHPVKRSSLQJFHQWHUV
$&RPSDQKLDDFUHGLWDTXHSDUWHFRQVLGHUiYHOGRVHXYROXPHGHYHQGDVHGHVXDSURGXWLYLGDGHSRU
PHWURTXDGUDGRpUHVXOWDGRGRHOHYDGRWUiIHJRGHSHVVRDVQRVVKRSSLQJFHQWHUVHPTXHVHVLWXDP
VXDVORMDV$UHGXomRQRWUiIHJRGHFRQVXPLGRUHV LQFOXVLYHHPYLUWXGHGHDOWHUDo}HVQRVKiELWRVGH
FRQVXPRGHVHXS~EOLFRDOYR RXVXDLQFDSDFLGDGHGHPDQWHUDVORMDVHPWDLVVKRSSLQJFHQWHUVSRGHP
UHGX]LUVLJQLILFDWLYDPHQWHVXDVYHQGDVRTXHLPSDFWDULDDGYHUVDPHQWHD&RPSDQKLD
$OpPGLVVRHPDOJXQVFRQWUDWRVFHOHEUDGRVFRPVKRSSLQJFHQWHUVKiYHGDomRGHDEHUWXUDGHQRYDV
ORMDVHPGHWHUPLQDGRUDLRGHGLVWkQFLDGRORFDOGRVKRSSLQJFHQWHUUD]mRSHODTXDOD&RPSDQKLDSRGH
HVWDULPSHGLGDGHRSHUDUQRYDVORMDVHPGHWHUPLQDGDVORFDOLGDGHV$GLFLRQDOPHQWHDPDQXWHQomRGDV
ORMDVGD&RPSDQKLDQRVVKRSSLQJVDWXDLVGHSHQGHHQWUHRXWURVIDWRUHVGHVXDFDSDFLGDGHGHUHQRYDU
RVFRQWUDWRVGHORFDomRHPWHUPRVHFRQGLo}HVVDWLVIDWyULRV$LQFDSDFLGDGHGD&RPSDQKLDGHPDQWHU
DV ORMDV HP WDLV VKRSSLQJ FHQWHUV SRGHP UHGX]LU VLJQLILFDWLYDPHQWH VXDV YHQGDV R TXH LPSDFWDULD
DGYHUVDPHQWHD&RPSDQKLD

$V VXEVLGLiULDV RSHUDFLRQDLV GD &RPSDQKLD SRGHP VHU DIHWDGDV GH PDQHLUD UHOHYDQWH H
DGYHUVDHPFDVRGHVXVSHQVmRPRGLILFDomRFDQFHODPHQWRUHYRJDomRQmRUHQRYDomRRX
QmRSURUURJDomRGRVLQFHQWLYRVILVFDLVDWXDOPHQWHFRQFHGLGRVSHODVDXWRULGDGHVS~EOLFDV
FRPSHWHQWHV
$V VXEVLGLiULDV RSHUDFLRQDLV GD &RPSDQKLD VmR EHQHILFLiULDV GH LQFHQWLYRV ILVFDLV FRQIRUPH DEDL[R
3DUDGHVFULomRGHWDOKDGDYLGHLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
$OHJLVODomRHUHJXODPHQWDomRTXHUHJHPRVUHIHULGRVLQFHQWLYRVWrPSUD]RGHYLJrQFLDGHWHUPLQDGR
HFDVRRVLQFHQWLYRVVHMDPVXVSHQVRVPRGLILFDGRVFDQFHODGRVUHYRJDGRVQmRVHMDPUHQRYDGRVRX
QmRVHMDPSURUURJDGRVD&RPSDQKLDSRGHVHUDIHWDGDGHPDQHLUDDGYHUVD
3DUD JDUDQWLU D FRQWLQXLGDGH GHVVHV LQFHQWLYRV GXUDQWH VHX SUD]R GH YLJrQFLDDV VXEVLGLiULDV
RSHUDFLRQDLVGD&RPSDQKLDGHYHPFXPSULUXPDVpULHGHH[LJrQFLDVILVFDLVWUDEDOKLVWDVVRFLDLVHGH
SURWHomRHFRQWUROHGRPHLRDPELHQWHTXHSRGHPYLUDVHUTXHVWLRQDGDVLQFOXVLYHMXGLFLDOPHQWHSRU
WHUFHLURV FRPR SRU H[HPSOR R 0LQLVWpULR 3~EOLFR )HGHUDO RXWURV (VWDGRV EUDVLOHLURV RX DWp RXWUDV
DXWRULGDGHVS~EOLFDV
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&DVRDVVXEVLGLiULDVRSHUDFLRQDLVGD&RPSDQKLDQmRFXPSUDPSDUWHRXDWRWDOLGDGHGHVVDVREULJDo}HV
QRHQWHQGLPHQWRGDVDXWRULGDGHVFRPSHWHQWHVVHXVLQFHQWLYRVILVFDLVSRGHUmRVHUVXVSHQVRVUHYLVWRV
RX FDQFHODGRV LQFOXVLYH SRU GHFLVmR MXGLFLDO HRX DGPLQLVWUDWLYD SRGHQGR DLQGD D &RPSDQKLD VHU
REULJDGDDSDJDULQWHJUDOPHQWHRYDORUGRVWULEXWRVGHYLGRVDFUHVFLGRVGHHQFDUJRVHSHQDOLGDGHVR
TXHWHULDXPHIHLWRDGYHUVRUHOHYDQWHSDUDD&RPSDQKLD1HVVHVHQWLGRFRQIRUPHLQGLFDGRQRLWHP
GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDEHQHItFLRVGD&RPSDQKLDUHODFLRQDGRVj=RQD)UDQFDGH0DQDXV
MiIRUDPREMHWRGHTXHVWLRQDPHQWRSHOD5HFHLWD)HGHUDOGR%UDVLO
$ &RPSDQKLD QmR SRGH DVVHJXUDU TXH FDVR HQFHUUDGR R SUD]R GH YLJrQFLD GRV LQFHQWLYRV ILVFDLV
H[LVWHQWHVQRYRVLQFHQWLYRVILVFDLVVHUmRFULDGRVHTXHFDVRVHMDPFULDGRVEHQHILFLHPDVVXEVLGLiULDV
RSHUDFLRQDLVGD&RPSDQKLDRXTXHVHXVWHUPRVHFRQGLo}HVVHMDPHTXLYDOHQWHVRXPDLVIDYRUiYHLV
DRVWHUPRVHFRQGLo}HVGRVEHQHItFLRVILVFDLVTXHVHHQFRQWUDPDWXDOPHQWHHPYLJRU&DVRRVLQFHQWLYRV
ILVFDLVVHMDPDOWHUDGRVRXH[SLUHPHDVVXEVLGLiULDVRSHUDFLRQDLVGD&RPSDQKLDQmRVHMDPFDSD]HVGH
UHQRYiORVRXQRYRVLQFHQWLYRVILVFDLVQmRVHMDPFULDGRVDSyVDH[SLUDomRGDTXHOHVHPYLJRURXRV
WHUPRV H FRQGLo}HV GH TXDLVTXHU QRYRV LQFHQWLYRV QmR VHMDP WmR EHQpILFRV j &RPSDQKLD HP
FRPSDUDomRDRVTXHHVWmRDWXDOPHQWHHPYLJRUD&RPSDQKLDHVXDVVXEVLGLiULDVRSHUDFLRQDLVVHUmR
LJXDOPHQWHDIHWDGDVGHPDQHLUDUHOHYDQWHHDGYHUVD
$WXDOPHQWHH[LVWHPQRFRQJUHVVREUDVLOHLURSURSRVWDVSDUDDLPSOHPHQWDomRGHXPDUHIRUPDWULEXWiULD
(QWUH DV SURSRVWDV HP GLVFXVVmR H[LVWH D SRVVLELOLGDGH GH XPD PXGDQoD FRPSOHWD QR VLVWHPD GH
WULEXWDomRDRFRQVXPRTXHH[WLQJXLULDWUrVWULEXWRVIHGHUDLV,3,3,6H&RILQVR,&06TXHpHVWDGXDO
HR,66PXQLFLSDOSDUDDFULDomRGHXP~QLFRQRYR,PSRVWRVREUH2SHUDo}HVFRP%HQVH6HUYLoRV
,%6 TXHLQFLGLULDVREUHRFRQVXPR$&RPSDQKLDQmRSRGHDVVHJXUDUTXHQmRKDYHUiPXGDQoDVQD
OHJLVODomR H UHJXODPHQWDomR DSOLFiYHLV TXH DOWHUDUmR RV LQFHQWLYRV ILVFDLV GH VXDV VXEVLGLiULDV
RSHUDFLRQDLVRXTXHRVLQFHQWLYRVILVFDLVVHUmRHIHWLYDPHQWHPDQWLGRVQDVDWXDLVFRQGLo}HVDWpRILQDO
GHVHXVSUD]RVGHYLJrQFLDRXTXHVHUiFDSD]GHUHQRYDURVLQFHQWLYRVILVFDLVHPFRQGLo}HVIDYRUiYHLV
GHSRLVGHH[SLUDGRVVHXVSUD]RVDWXDLV
$ &RPSDQKLD WDPEpP QmR SRGH DVVHJXUDU TXH QRYRV LQFHQWLYRV ILVFDLV VHUmR FULDGRV GHSRLV GH
HQFHUUDGR R SUD]R GH YLJrQFLD GDTXHOHV LQFHQWLYRV ILVFDLV TXH VXDV VXEVLGLiULDV RSHUDFLRQDLV VmR
WLWXODUHV H TXH FDVR VHMDP FULDGRV VHUmR FRQWHPSODGDV SRU HOHV RX TXH VHXV WHUPRV H FRQGLo}HV
VHMDPHTXLYDOHQWHVRXPDLVIDYRUiYHLVDRVWHUPRVHFRQGLo}HVGRVEHQHItFLRVILVFDLVTXHVHHQFRQWUDP
DWXDOPHQWH HP YLJRU &DVR RV LQFHQWLYRV ILVFDLV VHMDP DOWHUDGRV RX H[SLUHP H DV VXEVLGLiULDV
RSHUDFLRQDLVGD&RPSDQKLDQmRVHMDPFDSD]HVGHUHQRYiORVRXQRYRVLQFHQWLYRVILVFDLVQmRVHMDP
FULDGRVDSyVDH[SLUDomRGDTXHOHVHPYLJRURXRVWHUPRVHFRQGLo}HVGHTXDLVTXHUQRYRVLQFHQWLYRV
QmR VHMDP WmR EHQpILFRV j &RPSDQKLD HP FRPSDUDomR DRV TXH HVWmR DWXDOPHQWH HP YLJRU D
&RPSDQKLDHVXDVVXEVLGLiULDVRSHUDFLRQDLVVHUmRLJXDOPHQWHDIHWDGDVGHPDQHLUDUHOHYDQWHHDGYHUVD
'LDQWHGRFHQiULREUDVLOHLURTXDQWRjFRQFHVVmRGHEHQHItFLRVILVFDLVHVSHFLDOPHQWHQRTXHVHUHIHUH
j³*XHUUD)LVFDOHQWUHRV(VWDGRV´QmRKiFRPRD&RPSDQKLDDIDVWDURULVFRGHTXHVWLRQDPHQWRTXDQWR
j FRQVWLWXFLRQDOLGDGH GRV EHQHItFLRV ILVFDLV UHODWLYRV DR ,&06 FDVR QmR DSURYDGRV QR kPELWR GR
&RQVHOKR 1DFLRQDO GH 3ROtWLFD )D]HQGiULD &21)$=  SRU PHLR GR DMXL]DPHQWR GH Do}HV GLUHWDV GH
LQFRQVWLWXFLRQDOLGDGHSHUDQWHR6XSUHPR7ULEXQDO)HGHUDO 67) ,QFOXVLYHRVEHQHItFLRVHVWDGXDLVGH
FUpGLWRHVWtPXORXVXIUXtGRVSHODVXEVLGLiULDGD&RPSDQKLDQR$PD]RQDVVmRREMHWRGHDQiOLVHGR67)
DLQGDHVWDQGRSHQGHQWHGHGHFLVmRGHILQLWLYDVREUHVXDFRQVWLWXFLRQDOLGDGH
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'HVWDIRUPDHYHQWXDOPRGLILFDomROLPLWDomRVXVSHQVmRRXFDQFHODPHQWRGRVWDLVEHQHItFLRVILVFDLV
GR ,&06 HP GHFRUUrQFLD GH TXHVW}HV FRQVWLWXFLRQDLV RX GHVFXPSULPHQWR GH UHTXLVLWRV SDUD D VXD
IUXLomR SRGHUi DIHWDU DGYHUVDPHQWH D HPSUHVD H VXDV DWLYLGDGHV QmR SRGHQGR VHU GHVFDUWDGD D
SRVVLELOLGDGHGHDV)D]HQGDV(VWDGXDLVYLUHPDH[LJLUYDORUHVGH,&06GD&RPSDQKLD1RPDLVHYHQWXDO
DOWHUDomR QDOHJLVODomR WULEXWiULD RX GHFODUDomR GH LQFRQVWLWXFLRQDOLGDGH GD OHJLVODomR FRQFHVVLYD GH
EHQHItFLRVILVFDLVSRGHUiDIHWDUQmRVRPHQWHjVDWLYLGDGHVGDHPSUHVDPDVRVHWRUFRPRXPWRGR
$LQGDQRTXHVHUHIHUHj³*XHUUD)LVFDOHQWUHRV(VWDGRV´IRLSXEOLFDGDD/HL&RPSOHPHQWDU
³/&´ HR&RQYrQLR&21)$=,&06QTXHREMHWLYDPDFRQYDOLGDomRGRVEHQHItFLRV
ILVFDLV FRQFHGLGRV SHORV (VWDGRV GLPLQXLomR GRV ULVFRV GH GHFODUDomR GH LQFRQVWLWXFLRQDOLGDGH GRV
EHQHItFLRVILVFDLVMiFRQFHGLGRVH[WLQomRGDSRVVLELOLGDGHGHFULDomRGHQRYRVEHQHItFLRVEHPFRPR
HVWDEHOHFHPSUD]RPi[LPRGHGXUDomRDRVLQFHQWLYRVMiFRQFHGLGRVTXHYDULDDGHSHQGHUGRVHWRUGH
DWXDomR
&DVR DV UHJUDV GH FRQYDOLGDomR QmR VHMDP FXPSULGDV SHORV HVWDGRV QmR VH SRGH GHVFDUWDU D
SRVVLELOLGDGHGHDV)D]HQGDV(VWDGXDLVYLUHPDH[LJLUYDORUHVGH,&06GD&RPSDQKLD'HDFRUGRFRP
DV LQIRUPDo}HV S~EOLFDV GLVSRQtYHLV DWp R PRPHQWR RV HVWDGRV QRV TXDLV D &RPSDQKLD SRVVXL
EHQHItFLRVILVFDLVFRPH[FHomRGR$PD]RQDVWrPFXPSULGRDVUHJUDVSDUDFRQYDOLGDomRGRVEHQHItFLRV
XVXIUXtGRV
$OpPGHVHUFRQWUDjVUHJUDVGHFRQYDOLGDomRWUD]LGDVSHOD/&HSHOR&RQYrQLR&21)$=,&06
Q  R HVWDGR GR $PD]RQDV GHIHQGH TXH VHXV EHQHItFLRV ILVFDLV WrP DPSDUR QD SUHYLVmR
FRQVWLWXFLRQDOGHLQFHQWLYRj=RQD)UDQFDGH0DQDXVRTXHRVGHL[DULDPIRUDGRFRQWH[WRGD³*XHUUD
)LVFDOHQWUHRV(VWDGRV´&RQWXGRD&RPSDQKLDQmRSRGHGHVFDUWDUDSRVVLELOLGDGHGHRVEHQHItFLRV
ILVFDLVFRQFHGLGRVSHORHVWDGRGR$PD]RQDVVHUHPGHFODUDGRVLQFRQVWLWXFLRQDLVSHOR67)RTXHWHULD
XPHIHLWRDGYHUVRUHOHYDQWHSDUDD&RPSDQKLD
3RU ILP RV HIHLWRV GDV UHJUDV GH FRQYDOLGDomR QR FRQWH[WR GD ³*XHUUD )LVFDO HQWUH RV (VWDGRV´
GHSHQGHPGHFRPSRVLomRGHTXHVW}HVSROtWLFDVHHFRQ{PLFDVVHQGRDLQGDLPSRUWDQWHFRQVLGHUDUVHX
FRQWH[WRQRkPELWRMXGLFLDOHLVTXHDJXDUGDPMXOJDPHQWRSHUDQWHR67)DVVHJXLQWHVGHPDQGDV L 
$omR 'LUHWD GH ,QFRQVWLWXFLRQDOLGDGH  DMXL]DGD SHOR HVWDGR GR $PD]RQDV TXH GLVFXWH D
FRQVWLWXFLRQDOLGDGHGDVSUySULDVUHJUDVGHFRQYDOLGDomRGD/&H&RQYrQLR,&06H
LL  5(   5HSHUFXVVmR *HUDO 7HPD   QR TXDO VH GLVFXWH D FRQVWLWXFLRQDOLGDGH GD JORVD
XQLODWHUDOGHFUpGLWRVGH,&06HPRSHUDo}HVLQWHUHVWDGXDLVQRkPELWRGRTXHVHFRQYHQFLRQRXFKDPDU
GHJXHUUDILVFDO LLL 5(5HSHUFXVVmRJHUDOQQRTXDOVHGLVFXWHDSRVVLELOLGDGHGHRV
HVWDGRVH'LVWULWR)HGHUDOSHUGRDUHPDVGtYLGDVWULEXWiULDVGHFRUUHQWHVGRFRQWH[WRGD*XHUUD)LVFDO
1RPDLVRGHVIHFKRGDVUHJUDVGHFRQYDOLGDomRVXUWLUiHIHLWRDWRGDVDVHPSUHVDVTXHXVXIUXDPGH
EHQHItFLRVILVFDLVQRFRQWH[WRGD³*XHUUD)LVFDOHQWUHRV(VWDGRV´
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$LQFDSDFLGDGHRXIDOKDHPSURWHJHUDSURSULHGDGHLQWHOHFWXDOGD&RPSDQKLDRXDYLRODomR
SHOD &RPSDQKLD j SURSULHGDGH LQWHOHFWXDO GH WHUFHLURV SRGH WHU LPSDFWRV QHJDWLYRV QR
UHVXOWDGRRSHUDFLRQDOGD&RPSDQKLD
$ &RPSDQKLD DFUHGLWD TXH VXDV PDUFDV VmR DWLYRV YDOLRVRV H LPSRUWDQWHV SDUD VHX VXFHVVR H TXH
SUREOHPDVGHSURSULHGDGHLQWHOHFWXDOSRGHDIHWiODVLJQLILFDWLYDPHQWH2XVRVHPDXWRUL]DomRRXRXWUD
DSURSULDomR LQGHYLGD GDV PDUFDV UHJLVWUDGDV GD &RPSDQKLD SRGHP GLPLQXLU R YDORU GDV PDUFDV
³9LYDUD´³/LIH9LYDUD´³/LIHE\9LYDUD´³$NLXP´³$OPD*rPHD´³%ODFN'LDPRQG9LYDUD´³/LIH3HWV
9LYDUD´³0LVV9´³93RXU(OOH´³99LYDUD´H³99´GRVHXFRQFHLWRGHORMDGHVXDVPDUFDVSUySULDVRX
VXDUHSXWDomRHRFDVLRQDUXPGHFOtQLRHPVXDVYHQGDV$LQGDRVSURGXWRVGD&RPSDQKLDSRGHPHVWDU
VXMHLWRV D IDOVLILFDo}HV H FySLDV TXH SRGHP DIHWDU D UHSXWDomR GDV PDUFDV GD &RPSDQKLD H SRGHP
SUHMXGLFDURYDORUSHUFHELGRSHORVFOLHQWHVGD&RPSDQKLD6HD&RPSDQKLDQmRREWLYHUr[LWRQRFRPEDWH
HILFLHQWHGHIDOVLILFDo}HVHFySLDVLOHJDLVEHPFRPRHPVXDVDo}HVSDUDHYLWDUDGLVWULEXLomRGHVVHV
SURGXWRV HP ³FDQDLV SDUDOHORV LQIRUPDLV´ D &RPSDQKLD SRGHUi VRIUHU LPSDFWR QHJDWLYR HP VHXV
UHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLV
'DPHVPDIRUPDTXDOTXHULQIUDomRRXDOHJDomRGHYLRODomRGHSURSULHGDGHLQWHOHFWXDOGLULJLGDFRQWUD
D&RPSDQKLDSRGHUHVXOWDUHPXPOLWtJLRGHPRUDGRHRQHURVRRFDVLRQDQGRDWUDVRVQDHQWUHJDGH
SURGXWRVRXH[LJLQGRRSDJDPHQWRGHUR\DOWLHVRXWD[DVGHOLFHQoD4XDOTXHUGHPDQGDTXHYHUVHVREUH
SURSULHGDGHLQWHOHFWXDOSRGHWHUXPHIHLWRQHJDWLYRQDUHSXWDomRHLPDJHPGD&RPSDQKLDEHPFRPR
HPVHXVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLV

$ LQWHUUXSomR GDV DWLYLGDGHV QDV XQLGDGHV GH SURGXomR RX GLVWULEXLomR SRGH DIHWDU
DGYHUVDPHQWHVHXVQHJyFLRVVLWXDomRILQDQFHLUDHUHVXOWDGRV
$WXDOPHQWHD&RPSDQKLDFRQWDFRPXPDIiEULFDORFDOL]DGDHP0DQDXVUHVSRQViYHOSHODIDEULFDomR
GHFHUFDGHGHVHXVSURGXWRVHGRLVFHQWURVGHGLVWULEXLomRORFDOL]DGRVQDUHJLmRVXOGDFLGDGHGH
6mR3DXORHQDUHJLmRGH(PEXGDV$UWHVDPERVQRHVWDGRGH6mR3DXORRVTXDLVVmRUHVSRQViYHLV
SHOD GLVWULEXLomR GD WRWDOLGDGH GRV SURGXWRV YHQGLGRV QDV ORMDV SUySULDV H SHOR HFRPPHUFH GD
&RPSDQKLD$&RPSDQKLDSRVVXLXP&HQWURGH'LVWULEXLomRORFDOL]DGRQDUHJLmRGH'LDGHPDHVWDGR
GH6mR3DXORUHVSRQViYHOSHODVHPEDODJHQVGRVSURGXWRV
(PYLUWXGHGHVHXPRGHORGHQHJyFLRVYHUWLFDOL]DGRHVHXHQYROYLPHQWRQDIDEULFDomRGLVWULEXLomRH
GHVHQYROYLPHQWR GH SURGXWRV D &RPSDQKLD HVWi VXMHLWD DRV ULVFRV LQHUHQWHV D HVWDV DWLYLGDGHV
LQFOXLQGRDFLGHQWHVLQGXVWULDLVDo}HVDPELHQWDLVJUHYHVHRXWUDVGLVSXWDVWUDEDOKLVWDVLQWHUUXSo}HVQD
FDGHLD GH ORJtVWLFD QR IRUQHFLPHQWR GH HQHUJLD HOpWULFD RX VLVWHPDV GH LQIRUPDomR SHUGD WRWDO RX
SDUFLDO GD XQLGDGH RSHUDFLRQDO FRQWUROH LQWHUQR GD TXDOLGDGH GRV SURGXWRV URXERV H[LJrQFLD GH
OLFHQoDV HVSHFtILFDV H RXWURV IDWRUHV UHJXODWyULRV EHP FRPR D GHVDVWUHV QDWXUDLV H RXWURV IDWRUHV
H[WHUQRVVREUHRVTXDLVD&RPSDQKLDQmRWHPTXDOTXHUFRQWUROH&DVRTXDOTXHUXPGHVVHVIDWRUHV
RFRUUDRVQHJyFLRVHRUHVXOWDGRGDVRSHUDo}HVGD&RPSDQKLDSRGHPVHUDIHWDGRVDGYHUVDPHQWH
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$ GHSHQGrQFLD GD &RPSDQKLD GH WHUFHLURV SDUD D IDEULFDomR GH SURGXWRV SRGH DIHWDU
DGYHUVDPHQWHVHXVQHJyFLRVVLWXDomRILQDQFHLUDUHSXWDomRHUHVXOWDGRV
$WXDOPHQWHD&RPSDQKLDGHSHQGHGHWHUFHLURVSDUDDREWHQomRGHFHUFDGHGHVHXVSURGXWRV
FRPHUFLDOL]DGRV 2 HQFHUUDPHQWR RX R YHQFLPHQWR GH DFRUGRV FRP WHUFHLURV FRQWUDWDGRV SDUD WDO
ILQDOLGDGHRXDLPSRVVLELOLGDGHGHUHQRYDUHVVHVDFRUGRVRXDLQGDQHJRFLDUQRYRVDFRUGRVFRPRXWURV
SDUFHLURVHPFRQGLo}HVHTXLYDOHQWHVSRGHPDIHWDUDGYHUVDPHQWHRVQHJyFLRVVLWXDomRILQDQFHLUDH
UHVXOWDGRVGD&RPSDQKLD
$OpPGLVVRDRDGTXLULURVSURGXWRVDFDEDGRVGHWHUFHLURVD&RPSDQKLDWDPEpPHVWiVXMHLWDDULVFRV
LQHUHQWHV jV DWLYLGDGHV GH WDLV WHUFHLURV TXH HP PXLWRV FDVRV IRJHP GR FRQWUROH GD &RPSDQKLD
LQFOXLQGR LQWHUUXSo}HV QDV RSHUDo}HV GHVWHV IRUQHFHGRUHV SRU ULVFRV FRPR DFLGHQWHV LQGXVWULDLV
HYHQWRVDPELHQWDLVLQWHUUXSo}HVQDORJtVWLFDRXVLVWHPDVGHLQIRUPDomRSHUGDRXHQIUDTXHFLPHQWR
GRV SULQFLSDLV ORFDLV GH IDEULFDomR RX GLVWULEXLomR TXHVW}HV GH FRQWUROH GH TXDOLGDGH GR SURGXWR
SUHRFXSDo}HV FRP VHJXUDQoD UHTXLVLWRV GH OLFHQFLDPHQWRV H RXWUDV TXHVW}HV UHJXODWyULDV RX
JRYHUQDPHQWDLV EHP FRPR GHVDVWUHV QDWXUDLV H RXWURV IDWRUHV H[WHUQRV TXH SRGHP LQGLUHWDPHQWH
DIHWDUDUHSXWDomRHUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVHILQDQFHLURVGD&RPSDQKLD
$LQGDDGHSHQGrQFLDGHWHUFHLURVGHPDQGDGD&RPSDQKLDXPPDLRUHVIRUoRSDUDFRQWURODUFXVWRV
EHP FRPR EXVFDU HILFLrQFLD H SRQWXDOLGDGH RSHUDFLRQDO H TXDOLGDGH H VHJXUDQoD GH SURGXWRV H D
&RPSDQKLDSRGHQmRFRQVHJXLUFRQWURODUGHPDQHLUDHILFD]

$ GLVSRQLELOLGDGH GH PDWpULD SULPD EHP FRPR IOXWXDo}HV FDPELDLV H DOWHUDo}HV
UHJXODPHQWDUHV H WDULIiULDV QRV SDtVHV GRV TXDLV D &RPSDQKLD LPSRUWD VXDV PDWpULDV
SULPDVSRGHUmRDIHWDUDGYHUVDPHQWHVHXVQHJyFLRV
2RXURDSUDWDRUyGLRDOLJDGHPHWDOSHGUDVSUHFLRVDVRJHVVRDFHUDHDUHVLQDVmRPDWpULDV
SULPDVLQGLVSHQViYHLVSDUDRSURFHVVRGHIDEULFDomRDSUR[LPDGDPHQWHGHGRVSURGXWRVTXHVmR
FRPHUFLDOL]DGRVSHOD&RPSDQKLD8PDXPHQWRGHSUHoRUHVWULomRRXLQGLVSRQLELOLGDGHGHVVDVPDWpULDV
SULPDV WDQWR QR PHUFDGR LQWHUQR FRPR H[WHUQR SRGH DIHWDU DV DWLYLGDGHV LQGXVWULDLV H
FRQVHTXHQWHPHQWHRVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVGD&RPSDQKLD
$GLFLRQDOPHQWHD&RPSDQKLDLPSRUWDDSUR[LPDGDPHQWHGHVXDVPDWpULDVSULPDVGHSDtVHVFRPR
,WiOLD(VWDGRV8QLGRVHËQGLD2UHVWDQWHGDVPDWpULDVSULPDVpREWLGRQRPHUFDGRORFDO$OpPGLVVR
D&RPSDQKLDWDPEpPLPSRUWDFHUFDGHGRVSURGXWRVDFDEDGRVWDLVFRPRUHOyJLRVFDQHWDVFDUJD
GH FDQHWDV FDUWHLUD HQWUH RXWURV GH SDtVHV FRPR &KLQD 7DLOkQGLD 6XtoD )LOLSLQDV EHP FRPR GRV
SDtVHV Mi FLWDGRV DQWHULRUPHQWH 'HVVD IRUPD R SUHoR SUDWLFDGR HP VXDV ORMDV GHSHQGH HP FHUWD
PHGLGDGDWD[DGHFkPELRGRVSDtVHVGHTXHDGTXLUHUHIHULGDVPDWpULDVSULPDVHWDPEpPGDWD[DGH
FkPELRFRPRGyODUMiTXHXPDSDUWHVLJQLILFDWLYDGRVQRVVRVLQVXPRVVmRGHQRPLQDGRVHPGyODU
VHQGROLPLWDGDFRQWXGRDFDSDFLGDGHGD&RPSDQKLDGHUHSDVVDUDRVVHXVFOLHQWHVHYHQWXDLVDXPHQWRV
GHSUHoRGHFRUUHQWHVGHIOXWXDo}HVFDPELDLV
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'HVVHPRGRFDVRKDMDGHSUHFLDomRGR5HDOHPUHODomRjPRHGDFRUUHQWHGHWDLVSDtVHVRXDRGyODU
GRV(VWDGRV8QLGRVGD$PpULFD ³'yODU´ RXGDVPRHGDVFRUUHQWHVGHWDLVSDtVHVHPUHODomRDR'yODU
D&RPSDQKLDSRGHQmRVHUFDSD]GHUHSDVVDURDXPHQWRGRVFXVWRVDRVVHXVFOLHQWHVGLPLQXLQGRVXDV
PDUJHQVRXDWpPHVPRLQYLDELOL]DQGRDYHQGDGHFHUWDVPHUFDGRULDVRXVHUHSDVVDGRVWDLVFXVWRV
DGLFLRQDLVSRGHUmRWRUQDURVSURGXWRVGD&RPSDQKLDPHQRVDWUDWLYRVSDUDVHXVFOLHQWHVUHVXOWDQGR
HPLPSDFWRDGYHUVRQRVVHXVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLV
3RUILPDOWHUDo}HVQDVUHJUDVHWDULIDVGHFRPpUFLRLQWHUQDFLRQDOHQWUH,WiOLD(VWDGRV8QLGRVËQGLD
&KLQD7DLOkQGLD6XtoD)LOLSLQDVHR%UDVLOSRGHUmRSUHMXGLFDUDGLVSRQLELOLGDGHGHPDWpULDVSULPDVRX
PHUFDGRULDVEHPFRPRDOWHUDURVFXVWRVHQYROYLGRVTXHSRGHPRVQmRVHUFDSD]HVGHUHSDVVDUSDUD
RVQRVVRVFOLHQWHVVHPDIHWDURYROXPHGDVQRVVDVYHQGDVFRPFRQVHTXHQWHLPSDFWRQRVUHVXOWDGRV
GD&RPSDQKLD

$&RPSDQKLDHVWiVXMHLWDDSHUGDVQmRFREHUWDVSHORVVHJXURVFRQWUDWDGRVHDGLILFXOGDGHV
SDUDFRQWUDWDomRGHDSyOLFHVRTXHSRGHUiJHUDUHIHLWRVDGYHUVRVVREUHVHXVQHJyFLRV
$&RPSDQKLDHVWiVXMHLWDjRFRUUrQFLDGHHYHQWRVQmRVHJXUDGRV WDLVFRPRFDVRIRUWXLWRHIRUoDPDLRU
RXLQWHUUXSomRGHFHUWDVDWLYLGDGHV RXGHGDQRVPDLRUHVGRTXHRVOLPLWHVGHFREHUWXUDSUHYLVWRVHP
VXDV DSyOLFHV $OpP GLVVR D TXDQWLILFDomR GD H[SRVLomR GH ULVFR QDV FOiXVXODV H[LVWHQWHV SRGH VHU
LQDGHTXDGDRXLQVXILFLHQWHSRGHQGRLQFOXVLYHLPSOLFDUHPUHHPEROVRPHQRUGRTXHRHVSHUDGR
1D HYHQWXDOLGDGH GD RFRUUrQFLD GH XP GRV HYHQWRV QmR JDUDQWLGRV RX TXH H[FHGDP DV FREHUWXUDV
SUHYLVWDVHPVXDVDSyOLFHVDWXDLVD&RPSDQKLDSRGHVRIUHUXPUHYpVILQDQFHLURSDUDUHFRPSRUHRX
UHIRUPDU RV DWLYRV DWLQJLGRV SRU WDLV HYHQWRV R TXH SRGHUi FRPSURPHWHU R LQYHVWLPHQWR SRU HOD
LQWHJUDOL]DGRHPHVPRQDKLSyWHVHGDRFRUUrQFLDGHXPVLQLVWURFREHUWRSHODVDSyOLFHVQmRpSRVVtYHO
JDUDQWLUTXHRSDJDPHQWRGRVHJXURVHUiUHDOL]DGRGHIRUPDWHPSHVWLYDRXHPYDORUVXILFLHQWHSDUD
FRPSHQViODLQWHJUDOPHQWHSHORVGDQRVGHFRUUHQWHVGHWDOVLQLVWURRTXHSRGHUiDIHWDUQHJDWLYDPHQWH
VHXVUHVXOWDGRVILQDQFHLURV$LQGDQRFDVRGRVHYHQWRVVHJXUDGRVDFREHUWXUDGHDSyOLFHVGHVHJXUR
HVWiFRQGLFLRQDGDDRSDJDPHQWRGRUHVSHFWLYRSUrPLR$IDOKDGD&RPSDQKLDHPSDJDUHVVHVSUrPLRV
FXPXODGD FRP D RFRUUrQFLD GH XP VLQLVWUR SRGHUi FRORFDU D &RPSDQKLD HP XPD VLWXDomR GH ULVFR
GDGRVTXHGDQRVPHVPRTXHVHJXUDGRVQmRHVWDULDPVXMHLWRVjFREHUWXUDSHODVHJXUDGRUD
$OpP GLVVR D &RPSDQKLD QmR SRGH JDUDQWLU TXH FRQVHJXLUi PDQWHU DSyOLFHV GH VHJXUR D WD[DV
FRPHUFLDLVUD]RiYHLVRXHPWHUPRVDFHLWiYHLVRXFRQWUDWDGDVFRPDVPHVPDVFRPSDQKLDVVHJXUDGRUDV
RXFRPFRPSDQKLDVVHJXUDGRUDVVLPLODUHV$GLFLRQDOPHQWHD&RPSDQKLDSRGHUiVHUUHVSRQVDELOL]DGD
MXGLFLDOPHQWHSHORSDJDPHQWRGHLQGHQL]DomRDWHUFHLURVHPGHFRUUrQFLDGHXPHYHQWXDOVLQLVWUR&DVR
TXDLVTXHU GHVVHV IDWRUHV YHQKD D RFRUUHU RV QHJyFLRV H UHVXOWDGRV ILQDQFHLURV H RSHUDFLRQDLV GD
&RPSDQKLDSRGHPVHUDGYHUVDPHQWHDIHWDGRV

$ &RPSDQKLD SRGH QmR WHU VXFHVVR FRP VXD HVWUDWpJLD GH FUHVFLPHQWR SRU PHLR GH
DTXLVLo}HVGHQRYRVQHJyFLRVRXPDUFDVDVTXDLVHQYROYHPULVFRV
8PDGDVHVWUDWpJLDVGHFUHVFLPHQWRGD&RPSDQKLDpDLGHQWLILFDomRDYDOLDomRHDTXLVLomRGHQRYRV
QHJyFLRVHPDUFDVHVWDEHOHFLGDV
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3DUD DWLQJLU HVVH REMHWLYR D &RPSDQKLD SUHFLVD LGHQWLILFDU DYDOLDU H DGTXLULU QHJyFLRV H PDUFDV H
FRQFOXLUWDLVDTXLVLo}HVHPFRQGLo}HVDWUDWLYDVEHPFRPRWHURXREWHURVUHFXUVRVQHFHVViULRVSDUD
UHDOL]DUWDLVDTXLVLo}HVHFRQGX]LUDSURSULDGDPHQWHRSURFHVVRGHLQWHJUDomRGHWDLVQHJyFLRVHPDUFDV
DGTXLULGRV ( DSyV D DTXLVLomR D &RPSDQKLD SUHFLVD LQWHJUDU j VXDV SODWDIRUPDV H[LVWHQWHV DV
RSHUDo}HV RV VLVWHPDV JHUHQFLDLV H R FRQWUROH ILQDQFHLUR GRV QHJyFLRV TXH DGTXLUH EHP FRPR
LGHQWLILFDUHDSURYHLWDUVLQHUJLDVHUHGX]LUFXVWRVRSHUDFLRQDLV
(VWDHVWUDWpJLDHQYROYHULVFRVGHQWUHRVTXDLVVHLQFOXHP
•

D&RPSDQKLDSRGHUHDOL]DUDTXLVLo}HVTXHQmRFRQWULEXDPSDUDDVXDHVWUDWpJLDGHFUHVFLPHQWR

•

D&RPSDQKLDSRGHSDJDUPDLVGRTXHRUHDOYDORUGRQHJyFLR

•

DVPDUFDVDGTXLULGDVSRGHUmRQmRWHURPHVPRr[LWRTXHDVPDUFDVDWXDOPHQWHGHWLGDVSHOD
&RPSDQKLD

•

R SURFHVVR GH DXGLWRULD GXH GLOLJHQFH  FRQGX]LGR DQWHV GH FRQFOXLU D DTXLVLomR SRGHUi QmR
LGHQWLILFDUHSURWHJHUD&RPSDQKLDGHWRGRVRVSDVVLYRVFRQWLQJHQWHVWDLVFRPRFRQWLQJrQFLDV
FtYHLV ILVFDLV WUDEDOKLVWDV H SUHYLGHQFLiULDV LUUHJXODULGDGHV QD FRQGXomR GRV QHJyFLRV
FRQWLQJrQFLDV UHODFLRQDGDV D SURSULHGDGH LQWHOHFWXDO H GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV SUHSDUDGDV
HP GHVDFRUGR FRP DV SUiWLFDV FRQWiEHLV YLJHQWHV RX GHILFLrQFLDV VLJQLILFDWLYDV GH FRQWUROHV
LQWHUQRVDLQGDTXHQmRPDWHULDOL]DGDV

•

SRGHUmRVXUJLUFRQWLQJrQFLDVILVFDLVDPELHQWDLVHWUDEDOKLVWDVSDUDDVTXDLVD&RPSDQKLDVHMD
FRQVLGHUDGDVXEVLGLDULDPHQWHRXVROLGDULDPHQWHUHVSRQViYHO

•

D &RPSDQKLD SRGH HQIUHQWDU UHVXOWDGRV ILQDQFHLURV H RSHUDFLRQDLV GHVIDYRUiYHLV GH VXDV
RSHUDo}HVQRFXUWRRXPpGLRSUD]RV

•

D&RPSDQKLDSRGHQmRWHUGLVSRQtYHLVRVUHFXUVRVQHFHVViULRVSDUDDGTXLULURVQHJyFLRVHRX
PDUFDVTXHGHVHMD

•

D &RPSDQKLD SRGH WHU TXH LQFRUUHU HP GtYLGDV DGLFLRQDLV HP UD]mR GDV DTXLVLo}HV DV TXDLV
SRGHUmROLPLWDUVXDFDSDFLGDGHILQDQFHLUD

•

D&RPSDQKLDSRGHQmRFRQVHJXLUREWHUILQDQFLDPHQWRVHPFRQGLo}HVIDYRUiYHLVRXSRGHUiQmR
FRQFOXLU DV DTXLVLo}HV QDV FRQGLo}HV TXH YLVOXPEUD RX TXH DWHQGDP VXDV H[SHFWDWLYDV GH
UHWRUQR

•

RSURFHVVRGHLGHQWLILFDomRDYDOLDomRHQHJRFLDomRGHQRYDVDTXLVLo}HVHGHLQWHJUDomRGHQRYRV
QHJyFLRVSRGHH[LJLUWHPSRHHVIRUoRVLJQLILFDWLYRVGRVVHXVDGPLQLVWUDGRUHV

•

D &RPSDQKLD SRGH DGTXLULU SDUWLFLSDo}HV VRFLHWiULDV TXH QmR UHSUHVHQWHP D WRWDOLGDGH RX D
PDLRULDGRFDSLWDOVRFLDOGHDOJXPDVVRFLHGDGHVDGTXLULGDVHFRQVHTXHQWHPHQWHSRGHWHUVyFLRV
PDMRULWiULRV RX PLQRULWiULRV HP WDLV LQYHVWLPHQWRV FRP RV TXDLV SRGH HQIUHQWDU FRQIOLWRV RX
GLYHUJrQFLDV GH RUGHP HFRQ{PLFD HVWUDWpJLFD ILQDQFHLUD RX RSHUDFLRQDO TXH SRGHUmR
HYHQWXDOPHQWHVHFRQFUHWL]DUHPGLVSXWDVRXRXWUDVLQHILFLrQFLDV

•

DVDTXLVLo}HVSRGHUmRJHUDUiJLRHHYHQWXDLVQHFHVVLGDGHVGHSURYLVmRSDUDVXDUHFXSHUDomR
TXHSRGHUmRUHGX]LUROXFURGD&RPSDQKLDGHQWUHRXWURVIDWRUHV

•

DVDTXLVLo}HVSRGHUmRHVWDUVXMHLWDVjDSURYDomRGHDXWRULGDGHVDQWLWUXVWHLQFOXLQGRR&RQVHOKR
GH &RQVHOKR $GPLQLVWUDWLYR GH 'HIHVD (FRQ{PLFD ± &$'( R TXDO SRGHUi QHJDU D DSURYDomR
QHFHVViULDRXLPSRUUHVWULo}HV LQFOXLQGRDYHQGDREULJDWyULDGHDWLYRV jVDTXLVLo}HV
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•

D LQWHJUDomR GH VLVWHPDV H GH RXWURV UHFXUVRV SRGH VHU VXEVWDQFLDOPHQWH PDLV GHPRUDGD H
FXVWRVDGRTXHRSODQHMDGRHGHVYLDUDDWHQomRGDDGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDH

•

DDGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDSRGHQmRWHUVXFHVVRHPLPSOHPHQWDUVXDFXOWXUDRUJDQL]DFLRQDO
QDVVRFLHGDGHVHYHQWXDOPHQWHDGTXLULGDV

$RFRUUrQFLDGHXPRXPDLVGHVWHVIDWRUHVSRGHUiRFDVLRQDUXPHIHLWRDGYHUVRQRVUHVXOWDGRVGHVHXV
QHJyFLRVHQDVXDFRQGLomRILQDQFHLUD

3RGHPRVQmRVHUFDSD]HVGHQRVDGDSWDUUDSLGDPHQWHjVWUDQVIRUPDo}HVGLJLWDLVH[LJLGDV
SHORVFOLHQWHVHSHORVHWRU
$WHFQRORJLDHPSUHJDGDQRHFRPPHUFHHQDFXOWXUDGLJLWDOHVWiHPFRQVWDQWHHYROXomR3RGHPRVQmR
VHUFDSD]HVGHQRVDGDSWDUGHIRUPDVXILFLHQWHPHQWHUiSLGDSDUDDWHQGHUjVH[LJrQFLDVGRVFOLHQWHVH
SUHIHUrQFLDV H SDGU}HV GR VHWRU 3RGHPRV QRV GHSDUDU FRP DOJXQV REVWiFXORV HP EXVFD GH XPD
WUDQVIRUPDomRGLJLWDOUiSLGDUHODFLRQDGRVjFXOWXUDFRUSRUDWLYDjFRPSOH[LGDGHRUJDQL]DFLRQDODIDOWD
GHSURFHVVRVTXHYLDELOL]DPDFRODERUDomRHLQVHUomRGRVIXQFLRQiULRV(VVHVGHVDILRVSRGHPVHUXPD
OLPLWDomR QR FUHVFLPHQWR GR QRVVR HFRPPHUFH SHOD FRPSOH[LGDGH FRPHUFLDO RUJDQL]DFLRQDO RX
WHFQROyJLFD (VVDV PXGDQoDV VRPDGDV j XUJrQFLD QR DWHQGLPHQWR GH QRYRV SDGU}HV H SUiWLFDV GR
VHWRU SRGHUmR WRUQDU R QRVVR HFRPPHUFH H D QRVVD WHFQRORJLD SUySULD XOWUDSDVVDGD H DIHWDU
DGYHUVDPHQWHQRVVRVUHVXOWDGRV

3UREOHPDVQRVVLVWHPDVGHWHFQRORJLDGDLQIRUPDomRRXDLPSRVVLELOLGDGHGHDWXDOL]iORV
FRQVWDQWHPHQWHSRGHUmRLPSDFWDUDGYHUVDPHQWHDVRSHUDo}HVHRFRQWUROHGHHVWRTXHGD
&RPSDQKLD
$ &RPSDQKLD GHSHQGH GD LQWHJULGDGH IXQFLRQDOLGDGH GLVSRQLELOLGDGH HVWDELOLGDGH RSHUDFLRQDO H
VHJXUDQoDGHYiULRVVLVWHPDVGHLQIRUPDomRHGDWDFHQWHUWDLVFRPRSRQWRGHYHQGDHPORMDVVLVWHPDV
GH FUpGLWR VLVWHPD GH ORJtVWLFD VLVWHPD GH FRPXQLFDomR H GLYHUVRV VRIWZDUHV H DSOLFDWLYRV SDUD
FRQWURODU SURGXomR HVWRTXHV UHODWyULRV GH GHVHPSHQKR RSHUDFLRQDO FRPHUFLDO H ILQDQFHLUR $
&RPSDQKLDFRQWDFRPVLVWHPDVGHWHFQRORJLDGDLQIRUPDomRSDUDSURFHVVDUWUDQVPLWLUHDUPD]HQDU
GDGRVHOHWU{QLFRVEHPFRPRSDUDVHFRPXQLFDUFRPVHXVFRQVXPLGRUHVHIRUQHFHGRUHV
3UREOHPDVQDRSHUDomRRXDGPLQLVWUDomRGHVVHVVLVWHPDVEHPFRPRDLPSRVVLELOLGDGHGHDWXDOL]iORV
GHPDQHLUDFRQVWDQWHHVDWLVIDWyULDSRGHPFDXVDUVXDLQWHUUXSomRRXPDOIXQFLRQDPHQWR$OpPGLVVR
VHXVVLVWHPDVGHLQIRUPDomRSRGHPVRIUHULQWHUUXSo}HVGHYLGRDIDWRUHVTXHHVWmRDOpPGRFRQWUROH
GD &RPSDQKLD WDLV FRPR GHVDVWUHV QDWXUDLV DWDTXHV GH KDFNHUV SUREOHPDV GH WHOHFRPXQLFDo}HV
YtUXV VRIWZDUHV PDOLFLRVRV HQWUH RXWURV IDWRUHV )DOKDV QD PDQXWHQomR VHJXUDQoD RX IDOWD GH
DWXDOL]DomRGRVVLVWHPDVGHLQIRUPDomRSRGHPFDXVDUDLQWHUUXSomRGDVRSHUDo}HVVHMDQDLQG~VWULD
QRFHQWURORJtVWLFRQDUHGHGHORMDVHDRVKRSSLQJFHQWHUFRPSURPHWHQGRRVUHVXOWDGRVGD&RPSDQKLD
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$GLFLRQDOPHQWHQDHYHQWXDOLGDGHGHIDOKDVRXLQWHUUXSomRGRVVLVWHPDVGHWHFQRORJLDGDLQIRUPDomR
D&RPSDQKLDSRGHSHUGHUGDGRVILFDUVXMHLWDjYLRODomRGHGDGRVRXQmRFRQVHJXLUUHDOL]DUWUDQVDo}HV
FRPHUFLDLV H GHVVD IRUPD GHL[DU GH JDQKDU UHFHLWDV GH YHQGDV R TXH SRGH RFDVLRQDU XP HIHLWR
DGYHUVRUHOHYDQWHSDUDD&RPSDQKLD6HD&RPSDQKLDQmRIRUFDSD]GHHIHWXDURVUHSDURVRXUHDOL]DU
DVDWXDOL]Do}HVQHFHVViULDVWHPSHVWLYDPHQWHHVHHVVDHYHQWXDOLQWHUUXSomRRXPDOIXQFLRQDPHQWRVH
SURORQJDUDVRSHUDo}HVHRVFRQWUROHVRSHUDFLRQDLVHILQDQFHLURVSRGHPVHUSUHMXGLFDGRVDIHWDQGR
DGYHUVDPHQWHRVUHVXOWDGRVGD&RPSDQKLD
7RGRHTXDOTXHUVLVWHPDGHLQIRUPDomRHVWiH[SRVWRDYtUXVIUDXGHVDWUDYpVGHVRIWZDUHVHRXWURV
SUREOHPDVTXHSRGHPLQWHUIHULULQHVSHUDGDPHQWHHPVXDRSHUDomRWDLVFRPRTXHEUDVRXSDQHVDV
TXDLVSRGHPUHVXOWDUHPLQWHUUXSo}HVDWUDVRVSHUGDGHGDGRVRXQDLQFDSDFLGDGHGHDFHLWDUHDWHQGHU
GHPDQGDV GH FOLHQWHV $VVLP LQWHUUXSo}HV QRV VLVWHPDV GD &RPSDQKLD RX QD VXD LQIUDHVWUXWXUD
VXEMDFHQWH SRGHULDP WUD]HU HIHLWRV DGYHUVRV DRV QHJyFLRV HYHQWXDOPHQWH LPSOLFDQGR HP SHUGDV
ILQDQFHLUDVDXPHQWRGRVFXVWRVHRXSUHMXt]RGHIRUPDJHUDOj&RPSDQKLD
$OpPGLVVRTXDOTXHUIDOKDGRVVLVWHPDVGHFRPSXWDomRHWHFQRORJLDGDLQIRUPDomRGD&RPSDQKLDHP
RSHUDUHIHWLYDPHQWHRXGHVHLQWHJUDUDRXWURVVLVWHPDVLQDGHTXDo}HVGHSHUIRUPDQFHRXYLRODo}HV
HP VHJXUDQoD SRGHP FDXVDU LQWHUUXSo}HVRX IDOKDV QRVVLVWHPDVTXH FRPR FRQVHTXrQFLD SRGHP
FDXVDUDLQGLVSRQLELOLGDGHGRHFRPPHUFHDIHWDUDHIHWLYDomRGHSHGLGRVGHYHQGDVHDHQWUHJDGH
SURGXWRVUHVXOWDQGRHPSHUGDVjVXDSHUIRUPDQFHGHYHQGDVGRHFRPPHUFH

)DOKDVQRVVLVWHPDVSROtWLFDVHSURFHGLPHQWRVGHFRQWUROHVSRGHUmRH[SRUD&RPSDQKLDD
ULVFRVLQHVSHUDGRVRXLPSUHYLVWRVRTXHSRGHULDDIHWDUDGYHUVDPHQWHVHXVQHJyFLRV
2VVLVWHPDVSROtWLFDVHSURFHGLPHQWRVGD&RPSDQKLDGHFRQWUROHVLQWHUQRVSRGHPQmRVHUVXILFLHQWHV
HRXWRWDOPHQWHHILFD]HVSDUDGHWHFWDUSUiWLFDVLQDSURSULDGDVHUURVRXIUDXGHV$WpRPRPHQWRRV
DXGLWRUHV LQGHSHQGHQWHV GD &RPSDQKLD QmR HPLWLUDP VHX SDUHFHU DFHUFD GRV FRQWUROHV LQWHUQRV GD
&RPSDQKLD TXH SRGHUi FRQWHU UHFRPHQGDo}HV SDUD VDQDU RX PHOKRUDU HYHQWXDLV GHILFLrQFLDV RX
GHILFLrQFLDVVLJQLILFDWLYDVGHFRQWUROHVLQWHUQRVTXHSRVVDPWHUVLGRLGHQWLILFDGDV1DSUHVHQWHGDWDD
&RPSDQKLDQmRSRGHDVVHJXUDUTXHQmRVHUmRLGHQWLILFDGDVGHILFLrQFLDVRXGHILFLrQFLDVVLJQLILFDWLYDV
QRVVHXVFRQWUROHVLQWHUQRV
6HD&RPSDQKLDQmRIRUFDSD]GHPDQWHUVHXVFRQWUROHVLQWHUQRVRSHUDQGRGHPDQHLUDHIHWLYDSRGHUi
QmR VHU FDSD] GH UHSRUWDU VHXV UHVXOWDGRV GH PDQHLUD SUHFLVD RX SUHYHQLU D RFRUUrQFLD GH SUiWLFDV
LQDSURSULDGDV HUURVRX IUDXGHV$ IDOKD RX D LQHILFiFLD QRV FRQWUROHV LQWHUQRV SRGHUi WHU XP HIHLWR
DGYHUVRVLJQLILFDWLYRHPVHXVQHJyFLRV3DUDPDLVLQIRUPDo}HVDUHVSHLWRGRWHPDYLGH6HomR G 
GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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2VSURFHVVRVGHJRYHUQDQoDGD&RPSDQKLDJHVWmRGHULVFRVHFRPSOLDQFHSRGHPIDOKDU
HP GHWHFWDU FRPSRUWDPHQWRV FRQWUiULRV j OHJLVODomR H UHJXODPHQWDomR DSOLFiYHLV H DRV
VHXV SDGU}HV GH pWLFD H FRQGXWD SRGHQGR RFDVLRQDU LPSDFWRV PDWHULDLV H DGYHUVRV HP
VHXVQHJyFLRVVLWXDomRILQDQFHLUDUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVHFRWDomRGHPHUFDGRGHVXDV
Do}HVRUGLQiULDV
$&RPSDQKLDHVWiVXMHLWDj/HLQ ³/HL$QWLFRUUXSomR´ TXHLPS}HUHVSRQVDELOLGDGHREMHWLYD
jV HPSUHVDV QR kPELWR FtYHO H DGPLQLVWUDWLYR SRU DWRV GH FRUUXSomR H IUDXGH SUDWLFDGRV SRU VHXV
GLULJHQWHV DGPLQLVWUDGRUHV H FRODERUDGRUHV 'HQWUH DV VDQo}HV DSOLFDGDV jTXHOHV FRQVLGHUDGRV
FXOSDGRVHVWmRPXOWDVSHUGDGHEHQHItFLRVLOLFLWDPHQWHREWLGRVVXVSHQVmRGHRSHUDo}HVFRUSRUDWLYDV
FRQILVFRGHDWLYRVHGLVVROXomRGDSHVVRDMXUtGLFDHQYROYLGDQDFRQGXWDLOtFLWDVDQo}HVHVWDVTXHVH
DSOLFDGDVSRGHPDIHWDUPDWHULDOHDGYHUVDPHQWHRVUHVXOWDGRVGD&RPSDQKLD
$GLFLRQDOPHQWHRVSURFHVVRVGHJRYHUQDQoDSROtWLFDVJHVWmRGHULVFRVHFRPSOLDQFHGD&RPSDQKLD
SRGHPQmRVHUFDSD]HVGHGHWHFWDU L YLRODo}HVj/HL$QWLFRUUXSomRRXRXWUDVYLRODo}HVUHODFLRQDGDV
LL  RFRUUrQFLDV GH FRPSRUWDPHQWRV IUDXGXOHQWRV H GHVRQHVWRV SRU SDUWH GH VHXV DGPLQLVWUDGRUHV
IXQFLRQiULRV SHVVRDV ItVLFDV H MXUtGLFDV FRQWUDWDGDV H RXWURV DJHQWHV TXH SRVVDP UHSUHVHQWDU D
&RPSDQKLD LLL PLWLJDomRGRVULVFRVTXHDVXDSROtWLFDGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVLGHQWLILFDDWXDOPHQWH
HRXDSUHYLVLELOLGDGHQDLGHQWLILFDomRGHQRYRVULVFRVH LY RXWUDVRFRUUrQFLDVGHFRPSRUWDPHQWRV
QmR FRQGL]HQWHV FRP SULQFtSLRV pWLFRV H PRUDLV TXH SRVVDP DIHWDU PDWHULDO H DGYHUVDPHQWH D
UHSXWDomRQHJyFLRVFRQGLo}HVILQDQFHLUDVHUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVGD&RPSDQKLDRXDFRWDomRGH
PHUFDGRGHVXDVDo}HVRUGLQiULDVGHIRUPDQHJDWLYD

)DOKDVQDSURWHomRGHGDGRVSHVVRDLVSRGHPDIHWDUD&RPSDQKLDGHIRUPDDGYHUVD
$&RPSDQKLDDGPLQLVWUDHUHWpPLQIRUPDo}HVUHODFLRQDGDVDVHXVFOLHQWHVLGHQWLILFDGRVRXSDVVtYHLV
GH LGHQWLILFDomR QR FXUVR UHJXODU GH VXDV RSHUDo}HV 'LYXOJDo}HV QmR DXWRUL]DGDV RX EUHFKDV GH
VHJXUDQoD TXH SRVVLELOLWHP R DWDTXH GH KDFNHUV SRGHP VXMHLWDU D &RPSDQKLD D Do}HV MXGLFLDLV H
VDQo}HVDGPLQLVWUDWLYDVEHPFRPRLPSDFWDUQHJDWLYDPHQWHVXDUHSXWDomR
$OpPGLVVRRVQHJyFLRVGD&RPSDQKLDVHVWmRH[SRVWRVDRULVFRGHXPDSRVVtYHOQmRREVHUYkQFLDGDV
SROtWLFDV PiFRQGXWD QHJOLJrQFLD RX IUDXGHVFRPHWLGDV SRU IXQFLRQiULRV GH PRGR TXH LQIRUPDo}HV
SHVVRDLVGHFOLHQWHVVHWRUQHPGLVSRQtYHLVDWHUFHLURVEHPFRPRDDWDTXHGHKDFNHUVTXHSRGHPVHU
FDSD]HVGHFRQGX]LUDWDTXHVDGHVSHLWRGDVPHGLGDVGHVHJXUDQoDLPSOHPHQWDGDVSHOD&RPSDQKLD
7DLV FHQiULRV SRGHP UHVXOWDU HP VDQo}HV UHJXODWyULDV H SUHMXt]R GH UHSXWDomR H ILQDQFHLUR $
&RPSDQKLDSRGHQmRVHUFDSD]GHSUHYHQLURXLPSHGLUDPiFRQGXWDGHIXQFLRQiULRV
$WXDOPHQWH R WUDWDPHQWR GH GDGRV SHVVRDLV QR %UDVLO p UHJXODPHQWDGR SRU XPD VpULH GH QRUPDV
SUHYLVWDVGHIRUPDHVSDUVDQDOHJLVODomRFRPRSRUH[HPSORQD&RQVWLWXLomR)HGHUDOQR&yGLJRGH
'HIHVDGR&RQVXPLGRUQR&yGLJR&LYLOHQR0DUFR&LYLOGD,QWHUQHW2VHVIRUoRVSDUDSURWHomRGRV
GDGRVSHVVRDLVWUDWDGRVQRVVLVWHPDVGD&RPSDQKLDSRGHPQmRJDUDQWLUTXHHVVDVSURWHo}HVVHMDP
DGHTXDGDVHDWHQGDPjVUHJUDVHVWDEHOHFLGDVQDOHJLVODomRYLJHQWH
$LQGDQRDQRGHD/HLQ /HL*HUDOGH3URWHomRGH'DGRV±³/*3'´ TXHHQWUDUiHP
YLJRUQRPrVGHDJRVWRGHHWUDQVIRUPDUiRVLVWHPDGHSURWHomRGHGDGRVSHVVRDLVQR%UDVLO$
/*3'HVWDEHOHFHXPQRYRPDUFROHJDODVHUUHVSHLWDGRQDVRSHUDo}HVGHWUDWDPHQWRGHGDGRVSHVVRDLV
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$GHPDLVD/*3'HVWDEHOHFHHQWUHRXWURVWHPDVRVGLUHLWRVGRVWLWXODUHVGHGDGRVSHVVRDLVDVEDVHV
OHJDLV DSOLFiYHLV DR WUDWDPHQWR GH GDGRV SHVVRDLV UHTXLVLWRV SDUD REWHQomR GH FRQVHQWLPHQWR
REULJDo}HV H UHTXLVLWRV UHODWLYRV D LQFLGHQWHV GH VHJXUDQoD YD]DPHQWRV H WUDQVIHUrQFLD GH GDGRV
SHVVRDLVEHPFRPRSUHYrDFULDomRGD$XWRULGDGH1DFLRQDOGH3URWHomRGH'DGRV$VVLPD&RPSDQKLD
SRGHWHUGLILFXOGDGHVSDUDDGHTXDUVHjQRYDOHJLVODomRRXLQFRUUHUHPFXVWRVDGLFLRQDLVWHQGRHP
YLVWDDTXDQWLGDGHHFRPSOH[LGDGHGHQRYDVREULJDo}HVDVHUHPFXPSULGDV1mRKiFRPRSUHYHUFRPR
DUHIHULGDOHLVHUiLQWHUSUHWDGDMXGLFLDOPHQWH
(P FDVR GH GHVFXPSULPHQWR GD /*3' D &RPSDQKLD SRGH HVWDU VXMHLWD jV VDQo}HV GH DGYHUWrQFLD
REULJDomRGHGLYXOJDomRGHLQFLGHQWHHOLPLQDomRGHGDGRVSHVVRDLVHPXOWDGHDWp GRLVSRUFHQWR 
GRIDWXUDPHQWRGDHPSUHVDJUXSRRXFRQJORPHUDGRQR%UDVLOQRVHX~OWLPRH[HUFtFLRH[FOXtGRVRV
WULEXWRVSRGHQGRDOFDQoDUQRWRWDO5 FLQTXHQWDPLOK}HVGHUHDLV SRULQIUDomR
4XDLVTXHUHYHQWRVHPTXHLQIRUPDo}HVGHFOLHQWHVSRVVDPVHUFRPSURPHWLGDVVXMHLWDVDRDFHVVRQmR
DXWRUL]DGRHRXWUDVYLRODo}HVGHVHJXUDQoDSRGHUmRUHGX]LUDGHPDQGDSHORVVHUYLoRVHSURGXWRVGD
&RPSDQKLDRFDVLRQDQGRXPLPSDFWRVXEVWDQFLDOHDGYHUVRHPVHXVQHJyFLRVUHSXWDomRHUHVXOWDGRV
RSHUDFLRQDLV

$SHUGDGHPHPEURVGDDGPLQLVWUDomRHGHFRODERUDGRUHVFKDYHRHQIUDTXHFLPHQWRGD
FXOWXUD FRUSRUDWLYD HRX D LQFDSDFLGDGH GH DWUDLU H UHWHU SHVVRDO TXDOLILFDGR SRGHUi
RFDVLRQDUXPHIHLWRDGYHUVRUHOHYDQWHQD&RPSDQKLD
$ FDSDFLGDGH GD &RPSDQKLD GH PDQWHU XPD SRVLomR FRPSHWLWLYD GHSHQGH VLJQLILFDWLYDPHQWH GRV
VHUYLoRV SUHVWDGRV SRU VXD DGPLQLVWUDomR H GD FXOWXUD FRUSRUDWLYD TXH D DGPLQLVWUDomR SURPRYH $
SHUGD GH PHPEURV GD DGPLQLVWUDomR SRGH SUHMXGLFDU DV RSHUDo}HV GD &RPSDQKLD H WHU XP HIHLWR
DGYHUVRHPVHXVQHJyFLRV(PFDVRGHUHQ~QFLDGHPHPEURVGDDGPLQLVWUDomRD&RPSDQKLDSRGH
QmRVHUFDSD]GHPDQWHUVXDFXOWXUDRXGHVXEVWLWXtORVSRULQGLYtGXRVFRPDPHVPDH[SHULrQFLDH
TXDOLILFDomR&RODERUDGRUHVFKDYHVSRGHPGHL[DUD&RPSDQKLDSRUXPDVpULHGHUD]}HVHRLPSDFWR
GHVVDV SHUGDV p GLItFLO GH SUHYHU R TXH SRGH GLILFXOWDU D LPSOHPHQWDomR GH SODQRV HVWUDWpJLFRV GD
&RPSDQKLDHRFDVLRQDUXPHIHLWRDGYHUVR
$OpP GLVVR R IXWXUR VXFHVVR GH VHXV QHJyFLRV WDPEpP GHSHQGH GD FDSDFLGDGH GD &RPSDQKLD GH
LGHQWLILFDUDWUDLUFRQWUDWDUWUHLQDUUHWHUPRWLYDUHJHUHQFLDURXWURVFRODERUDGRUHVFRPFRQKHFLPHQWRV
HKDELOLGDGHVHVSHFtILFDV$FRQFRUUrQFLDSRUHVVHVFRODERUDGRUHVpLQWHQVDQRPHUFDGRYDUHMLVWDHD
&RPSDQKLDSRGHQmRVHUFDSD]GHDWUDLUFRQWUDWDUWUHLQDUUHWHUPRWLYDUHJHUHQFLDUFRODERUDGRUHV
VXILFLHQWHPHQWHTXDOLILFDGRVRTXHSRGHDIHWDUDGYHUVDPHQWHVHXVQHJyFLRV$&RPSDQKLDWDPEpP
HQIUHQWDGLYHUVRVGHVDILRVLQHUHQWHVjDGPLQLVWUDomRGHXPJUDQGHQ~PHURGHFRODERUDGRUHVHPXPD
JUDQGHiUHDJHRJUiILFDTXHDWXDOPHQWHFRPSUHHQGHHVWDGRVEUDVLOHLURVHR'LVWULWR)HGHUDO
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'HFLV}HV GHVIDYRUiYHLV HP SURFHVVRV MXGLFLDLV RX DGPLQLVWUDWLYRV FRQWUD D &RPSDQKLD
VHXVDGPLQLVWUDGRUHVHRXVHXVDFLRQLVWDVFRQWURODGRUHVSRGHPFDXVDUHIHLWRVDGYHUVRV
SDUDD&RPSDQKLD
$&RPSDQKLDVHXVDGPLQLVWUDGRUHVHRXVHXVDFLRQLVWDVFRQWURODGRUHVVmRHRXSRGHUmRYLUDVHUUpXV
HPSURFHVVRVDGPLQLVWUDWLYRVMXGLFLDLVDUELWUDLVRXLQTXpULWRVHQYROYHQGRTXHVW}HVFtYHLVWULEXWiULDV
WUDEDOKLVWDV DPELHQWDLV H FULPLQDLV DOpP GH SURFHVVRV DGPLQLVWUDWLYRV VDQFLRQDGRUHVSXQLWLYRV QR
kPELWRGHyUJmRVUHJXODGRUHVWDLVFRPR&90&RQVHOKRGH&RQWUROHGH$WLYLGDGHV)LQDQFHLUDV &2$) 
GHQWUHRXWURV$&RPSDQKLDQmRSRGHJDUDQWLUTXHRVUHVXOWDGRVGHVWHVSURFHVVRVVHUmRIDYRUiYHLVD
HOD D VHXV DGPLQLVWUDGRUHV HRX D VHXV DFLRQLVWDV FRQWURODGRUHV RX DLQGD TXH VHUi PDQWLGR
SURYLVLRQDPHQWRSDUFLDORXWRWDOVXILFLHQWHSDUDWRGRVRVSDVVLYRVHYHQWXDOPHQWHGHFRUUHQWHVGHVWHV
SURFHVVRV 'HFLV}HV TXH DIHWHP VXD UHSXWDomR RX FRQWUiULDV DRV LQWHUHVVHV GD &RPSDQKLD H TXH
LPSHoDPDUHDOL]DomRGHVHXVQHJyFLRVFRPRLQLFLDOPHQWHSODQHMDGRRXTXHHYHQWXDOPHQWHDOFDQFHP
YDORUHV VXEVWDQFLDLV H QmR WHQKDP SURYLVLRQDPHQWR DGHTXDGR SRGHP DIHWDU DGYHUVDPHQWH D
&RPSDQKLD HP DVSHFWRV HFRQ{PLFRV RSHUDFLRQDLV HRX UHSXWDFLRQDLV 3DUD LQIRUPDo}HV VREUH RV
SURFHVVRVMXGLFLDLVRXDGPLQLVWUDWLYRVUHOHYDQWHVGD&RPSDQKLDYHMDRVLWHQVDGHVWH)RUPXOiULR
GH5HIHUrQFLD

$V YHQGDV GD &RPSDQKLD H D FRQWUDWDomR GH FRODERUDGRUHV DGLFLRQDLV IOXWXDP
VD]RQDOPHQWH H TXDOTXHU FLUFXQVWkQFLD TXH DIHWH D &RPSDQKLD QR ~OWLPR WULPHVWUH GH
TXDOTXHUH[HUFtFLRVRFLDOSRGHULDWHUXPHIHLWRQHJDWLYRGHVSURSRUFLRQDOVREUHDFRQGLomR
ILQDQFHLUDHUHVXOWDGRRSHUDFLRQDOGD&RPSDQKLD
+LVWRULFDPHQWHDVYHQGDVGD&RPSDQKLDWHQGHPDVHUPDLRUHVQRTXDUWRWULPHVWUHGHFDGDH[HUFtFLR
VRFLDO GHYLGR DR DXPHQWR GDV YHQGDV GXUDQWH R SHUtRGR GH FRPSUDV QDWDOLQDV H %ODFN )ULGD\ H D
&RPSDQKLDHVSHUDTXHHVVDVD]RQDOLGDGHFRQWLQXHQRIXWXUR(PDSUR[LPDGDPHQWHGDV
UHFHLWDVOtTXLGDVGD&RPSDQKLDIRUDPJHUDGDVQRTXDUWRWULPHVWUH&RPRUHVXOWDGRD&RPSDQKLDFRQWD
IRUWHPHQWH FRP DV YHQGDV GXUDQWH HVVD HVWDomR H TXDOTXHU GHVDTXHFLPHQWR HFRQ{PLFR QR 3DtV
LQWHUUXSomRGHVHXVQHJyFLRVRXGHVHXVIRUQHFHGRUHVRXRXWUDVFLUFXQVWkQFLDVTXHDIHWHPRVQHJyFLRV
GD &RPSDQKLD QR ~OWLPR WULPHVWUH GH TXDOTXHU H[HUFtFLR VRFLDO WHULDP XP HIHLWR QHJDWLYR
GHVSURSRUFLRQDOVREUHDFRQGLomRILQDQFHLUDHUHVXOWDGRRSHUDFLRQDOGD&RPSDQKLD$GLFLRQDOPHQWHD
ILP GH VH SUHSDUDU SDUD D HVWDomR GH FRPSUDV GR 1DWDO H %ODFN )ULGD\ D &RPSDQKLD FRQWUDWD
FRODERUDGRUHVDGLFLRQDLVWHPSRUiULRVSDUDVXDVORMDV4XDOTXHUGLPLQXLomRQmRSUHYLVWDRXSUHYLVmR
HTXLYRFDGDGDGHPDQGDSHORVSURGXWRVGD&RPSDQKLDIDULDFRPTXHKRXYHVVHXPH[FHVVRRXIDOWDGH
FRODERUDGRUHVDGLFLRQDLVWHPSRUiULRVRTXHDIHWDULDGHPDQHLUDDGYHUVDVHXUHVXOWDGRRSHUDFLRQDOH
VLWXDomRILQDQFHLUD
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$ &RPSDQKLD RSHUD SRU PHLR GH FDQDLV GLVWLQWRV ORMDV ItVLFDV H YLUWXDLV  H D LQWHJUDomR
GHVVHVFDQDLVpFDGDYH]PDLVLPSRUWDQWHSDUDRVXFHVVRGRQHJyFLR
$VRSHUDo}HVGD&RPSDQKLDVmRUHDOL]DGDVSRUPHLRGHIRUPDWRItVLFRHYLUWXDOGHVGHMXQKRGH
H VXD HVWUDWpJLD GH ORQJR SUD]R p IRFDGD QR DSURIXQGDPHQWR GD PXOWLFDQDOLGDGH FRP LQWHJUDomR
FUHVFHQWHHQWUHHVWHVFDQDLV$&RPSDQKLDQmRSRGHJDUDQWLUTXHDHVWUDWpJLDGHDSURIXQGDPHQWRGD
PXOWLFDQDOLGDGHVHUiEHPVXFHGLGD$IDOWDGHDJLOLGDGHRXLQFDSDFLGDGHSDUDWRUQDUDSODWDIRUPDGLJLWDO
GH XPD PDQHLUD TXH DXPHQWH VXD LQWHJUDomR FRP DV ORMDV ItVLFDV SRGHUi DIHWDU DGYHUVD H
QHJDWLYDPHQWHRVQHJyFLRVDWLYLGDGHVVLWXDomRILQDQFHLUDHUHVXOWDGRRSHUDFLRQDOGD&RPSDQKLD
$OpP GLVVR R FUHVFLPHQWR IXWXUR GH YHQGDV GD &RPSDQKLD HVWi EDVHDGR QD DPSOLDomR H
GHVHQYROYLPHQWRGRVFDQDLVGLJLWDLVGHYHQGDVFRPRRHFRPPHUFHEHPFRPRDDPSOLDomRGRDWXDO
IRUPDWR ItVLFR GDV ORMDV $ &RPSDQKLD p YXOQHUiYHO D SUHVV}HV FRPSHWLWLYDV GDV DWLYLGDGHV GH H
FRPPHUFHQRPHUFDGRXPDYH]TXHSRGHPLPSDFWDURVHXSUySULRQHJyFLRQRHFRPPHUFHHVXDV
ORMDV $GLFLRQDOPHQWH D H[SDQVmR GRV FDQDLV GLJLWDLV GH YHQGDV SRU PHLR GR HFRPPHUFH SRGH
DXPHQWDUDGHSHQGrQFLDGD&RPSDQKLDGHFRQVWDQWHVHYROXo}HVWHFQROyJLFDVSRGHQGRLPSDFWDUVHX
ULWPRGHFUHVFLPHQWRGHYHQGDVHUHVXOWDGRILQDQFHLUR

$ &RPSDQKLD GHSHQGH GH XPD LQIUDHVWUXWXUD ORJtVWLFD SULQFLSDOPHQWH DpUHD SDUD
PDQXWHQomRGRPRGHORGHGLVWULEXLomRGHVHXVSURGXWRV
$SUR[LPDGDPHQWHGDVPDWpULDVSULPDVHSURGXWRVXWLOL]DGRVSHOD&RPSDQKLDpLPSRUWDGDVHQGR
WUDQVSRUWDGDV HP JHUDO SRU YLD DpUHD 3RVVtYHLV SUREOHPDV FRPR JUHYHV GHVDVWUHV QDWXUDLV
LQFrQGLRVDFLGHQWHVIDOKDVVLVWrPLFDVGLILFXOGDGHGHDFHVVRDRVWHUPLQDLVVDWXUDomRGDLQIUDHVWUXWXUD
RXLQWHUUXSo}HVQDVDWLYLGDGHVUHODFLRQDGRVj5HFHLWD)HGHUDODOIkQGHJDVDHURSRUWRVGHWRGRR3DtV
SRGHPDIHWDUDHQWUHJDGHWDLVPDWpULDVSULPDVHSURGXWRVHSRUFRQVHTXrQFLDRGHVHQYROYLPHQWR
GDVDWLYLGDGHVGD&RPSDQKLDRTXHSRGHUiLPSDFWDURVUHVXOWDGRVILQDQFHLURVHRSHUDFLRQDLV
$GLFLRQDOPHQWH SRVVtYHLV SUREOHPDV GH WUDQVSRUWH URGRYLiULR H ORJtVWLFD SDUD RV SURGXWRV GD
&RPSDQKLDFKHJDQGRRXVDLQGRGRVHXFHQWURGHGLVWULEXLomRWDPEpPSRGHUmRWHUXPHIHLWRDGYHUVR
HPVHXVQHJyFLRVUHVXOWDGRRSHUDFLRQDOHVLWXDomRILQDQFHLUD

$ &RPSDQKLD SRGH SUHFLVDU REWHU UHFXUVRV PHGLDQWH HPLVV}HV DGLFLRQDLV GH YDORUHV
PRELOLiULRVQRIXWXURTXHSRGHGLOXLUDSDUWLFLSDomRGHVHXVDFLRQLVWDV
$&RPSDQKLDSRGHSUHFLVDUREWHUUHFXUVRVDGLFLRQDLVQRIXWXURDILPGHH[HFXWDUVXDHVWUDWpJLDGH
FUHVFLPHQWRHQmRVHUFDSD]GHREWHUILQDQFLDPHQWRVHPWHUPRVDWUDWLYRVRXVRETXDLVTXHUWHUPRV
6H D &RPSDQKLD QmR FRQVHJXLU UHFXUVRV DGHTXDGRV SDUD VDWLVID]HU VXDV H[LJrQFLDV GH FDSLWDO
LQWHUQDPHQWHRXSRUPHLRGHILQDQFLDPHQWRVSRGHUiSUHFLVDUUHDOL]DUDXPHQWRGHFDSLWDOSRUPHLRGH
HPLVV}HVS~EOLFDVRXSULYDGDVGHDo}HVRXYDORUHVPRELOLiULRVFRQYHUVtYHLVHPDo}HVSDUDVXSULUVXDV
QHFHVVLGDGHVGHFDSLWDO
4XDOTXHUFDSWDomRGHUHFXUVRVSRUPHLRGDGLVWULEXLomRS~EOLFDGHSDUFHODSULPiULDGHDo}HVRXYDORUHV
PRELOLiULRV FRQYHUVtYHLV HP Do}HV TXH VHMD IHLWD VHP TXH VHMD RIHUWDGR DRV DFLRQLVWDV R UHVSHFWLYR
GLUHLWR GH SUHIHUrQFLD QRV WHUPRV GD UHJXODPHQWDomR DSOLFiYHO SRGHUi UHVXOWDU QD GLOXLomR GD
SDUWLFLSDomRGRVDFLRQLVWDVGD&RPSDQKLD
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$&RPSDQKLDQmRpSURSULHWiULDGHWRGDDiUHDRQGHHVWiORFDOL]DGDVXD~QLFDIiEULFD
$&RPSDQKLDQmRpSURSULHWiULDGHWRGDiUHDRQGHHVWiORFDOL]DGDVXD~QLFDIiEULFDVHQGRDUUHQGDWiULD
GH DSUR[LPDGDPHQWH GRLV WHUoRV GR WHUUHQR &DVR D SRVVH GH SDUWH GHVWH WHUUHQR ORFDGR VHMD
LQWHUURPSLGDPHGLDQWHSRUH[HPSORUHVFLVmRHPKLSyWHVHVHVSHFLILFDVGHLQDGLPSOHPHQWRFRQWUDWXDO
WDOIDWRSRGHUiFDXVDUXPHIHLWRDGYHUVRUHOHYDQWHSDUD&RPSDQKLDVHXVUHVXOWDGRVHQHJyFLRV

$V YHQGDV GD &RPSDQKLD GHSHQGHP HP JUDQGH SDUWH GD HILFiFLD GHVHXV SURJUDPDV GH
SURSDJDQGDHPDUNHWLQJ
eSDUWHLQHUHQWHGRQHJyFLRGD&RPSDQKLDRHPSHQKRGHUHFXUVRVVLJQLILFDWLYRVSDUDFDPSDQKDVGH
SURSDJDQGDHPDUNHWLQJFRPRLQWXLWRGHSURPRYHUDDWUDWLYLGDGHHPRYLPHQWRGHFOLHQWHVHPVXDV
ORMDVHHPVHXVFDQDLVGHYHQGDV$VYHQGDVHOXFUDWLYLGDGHGHSHQGHPHPJUDQGHSDUWHGDFDSDFLGDGH
GD &RPSDQKLD GH HQWUH RXWUDV FRLVDV LGHQWLILFDU VHX S~EOLFR DOYR GHFLGLU VREUH D PHQVDJHP
SXEOLFLWiULD H RV PHLRV GH FRPXQLFDomR DGHTXDGRV SDUD DWLQJLOR H SURPRYHU R FRQKHFLPHQWR H D
DWUDomRSRUVXDVPDUFDV
$OpP GLVVR GH WHPSRV HP WHPSRV UHDOL]DPRV FRQWUDWRV GH SXEOLFLGDGH FRP FHOHEULGDGHV SDUD
SURPRYHUQRVVRVVLWHVHPDUFDVHPFDPSDQKDVGHPDUNHWLQJ2GDQRjUHSXWDomRGHVVDVFHOHEULGDGHV
WDPEpPSRGHGLUHWDRXLQGLUHWDPHQWHSUHMXGLFDUDLPDJHPGDQRVVDPDUFDHUHVXOWDUHPXPDUHGXomR
HPQRVVDVYHQGDVOtTXLGDVRTXHSRGHDIHWDUQHJDWLYDPHQWHQRVVRVQHJyFLRVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLV
HVLWXDomRILQDQFHLUD
6HDVDWLYLGDGHVGHSURSDJDQGDHPDUNHWLQJGD&RPSDQKLDQmRIRUHPEHPFRQFHELGDVSODQHMDGDVH
H[HFXWDGDV D &RPSDQKLD SRGH QmR VHU FDSD] GH DOFDQoDU DV PHWDV H REMHWLYRV HVSHUDGRV H
FRQVHTXHQWHPHQWH WHU LPSDFWRV QHJDWLYRV HP VXDV YHQGDV H UHQWDELOLGDGH H QmR JHUDU D GHVHMDGD
YDORUL]DomR H UHFRQKHFLPHQWR GH VXDV PHUFDGRULDV H SURGXWRV &RP LVVR D VLWXDomR ILQDQFHLUD H
UHVXOWDGRRSHUDFLRQDOGD&RPSDQKLDSRGHPVHUDIHWDGRVQHJDWLYDPHQWH
$GLFLRQDOPHQWH R DXPHQWR GH FXVWRV FRP SURSDJDQGD SRGH UHGX]LU DV PDUJHQV GD &RPSDQKLD
LQFOXVLYHHPIXQomRGRPDLRUDXPHQWRGDFRQFRUUrQFLDRTXHSRGHDIHWDUDGYHUVDPHQWHRVUHVXOWDGRV
GD&RPSDQKLD

2VHWRUYDUHMLVWDpVHQVtYHODGLPLQXLo}HVQRSRGHUGHFRPSUDHGHFUpGLWRGRFRQVXPLGRU
HDFLFORVHFRQ{PLFRVGHVIDYRUiYHLV
+LVWRULFDPHQWHRVHWRUYDUHMLVWDWHPVLGRVXVFHWtYHODSHUtRGRVGHGHVDTXHFLPHQWRHFRQ{PLFRJHUDO
TXH OHYDUDPj TXHGD QRVJDVWRV RXj LQDGLPSOrQFLD GH QRVVRV FRQVXPLGRUHVHP SURGXWRVTXH VmR
FRPSUDGRVGHIRUPDSDUFHODGD2VXFHVVRGDVRSHUDo}HVGRVHWRUGHYDUHMRGHSHQGHHQWUHRXWURVGH
IDWRUHVUHODFLRQDGRVDRVJDVWRVGRFRQVXPLGRUHRXTXHDIHWDPVXDUHQGDLQFOXVLYHDVLWXDomRJHUDO
GRVQHJyFLRVWD[DVGHMXURVLQIODomRGLVSRQLELOLGDGHGHFUpGLWRDRFRQVXPLGRUWULEXWDomRFRQILDQoD
GRFRQVXPLGRUQtYHLVGHHPSUHJRHVDOiULRV6LWXDo}HVGHVIDYRUiYHLVQDHFRQRPLDEUDVLOHLUDSRGHP
SRUWDQWRUHGX]LUFRQVLGHUDYHOPHQWHDFDSDFLGDGHGHJDVWRVGRFRQVXPLGRUHVXDUHQGDGLVSRQtYHORX
DLQGDSURPRYHUDLQDGLPSOrQFLDGRVSURGXWRVTXHVmRSDJRVGHIRUPDSDUFHODGDRTXHSRGHUiDIHWDU
DGYHUVDPHQWHDVYHQGDVUHVXOWDGRRSHUDFLRQDOHRXDVLWXDomRILQDQFHLUDGD&RPSDQKLD
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2 UHVXOWDGR GD &RPSDQKLD SRGHUi VHU DIHWDGR DGYHUVDPHQWH SHOD QmR REWHQomR RX
UHQRYDomR HP SUD]R DGHTXDGR GDV OLFHQoDV PXQLFLSDLV H GR FRUSR GH ERPEHLURV
SULQFLSDOPHQWHQRFDVRGHVXDIiEULFD
2VLPyYHLVTXHD&RPSDQKLDRFXSDRXSRGHYLUDRFXSDUHD~QLFDIiEULFDGD&RPSDQKLDHVWmRVXMHLWRV
DOLFHQFLDPHQWRVPXQLFLSDLVHGRFRUSRGHERPEHLURVQDIRUPDSUHYLVWDQDOHJLVODomRDSOLFiYHODVTXDLV
GHYHPVHUWHPSHVWLYDPHQWHREWLGDVHUHQRYDGDV$OpPGLVVRDIiEULFDGD&RPSDQKLDHVWiVXMHLWDD
OLFHQoDVHVSHFtILFDVDPELHQWDLVREWLGDVMXQWRDRyUJmRDPELHQWDOORFDOTXDOVHMDR,3$$0 ,QVWLWXWRGH
3URWHomR $PELHQWDO GR $PD]RQDV  H GHPDLV OLFHQoDV H[LJLGDV HP UD]mR GH VXD ORFDOL]DomR QD =RQD
)UDQFDGH0DQDXV
$&RPSDQKLDQmRSRGHDVVHJXUDUTXHREWHUiDUHQRYDomRGHVWDVOLFHQoDVVHPSUHHPSUD]RVDGHTXDGRV
RXTXHRVLPyYHLVKRMHHPIDVHGHREWHQomRRXUHQRYDomRGHWDLVOLFHQoDVLUmRGHIDWRREWrODV
$ &RPSDQKLD WDPEpP QmR SRGH DVVHJXUDU TXH D REWHQomR GHVWDV OLFHQoDV RFRUUHUi GHQWUR GR
FURQRJUDPDSUHYLVWRGHDEHUWXUDGHQRYDVORMDV$IDOWDGHXPDGHVWDVOLFHQoDVRXRLQGHIHULPHQWRGD
VXD REWHQomR RX UHQRYDomR SRGH LPSOLFDU SHQDOLGDGHV TXH YDULDPGHVGH D DSOLFDomR GH PXOWDV RX
FRQIRUPHRFDVRDVXVSHQVmRRXDWpRHQFHUUDPHQWRGDVDWLYLGDGHVUHDOL]DGDVQRUHVSHFWLYRLPyYHO
$ LPSRVLomR GHVWDV SHQDOLGDGHV HP HVSHFLDO R IHFKDPHQWR GH SRQWRV GH YHQGD GRV FHQWURV GH
GLVWULEXLomR RX GD IiEULFD SRGHUi WHU XP HIHLWR DGYHUVR QRV UHVXOWDGRV RSHUDFLRQDLV H QHJyFLRV GD
&RPSDQKLDSULQFLSDOPHQWHVHHQYROYHUVXDXQLGDGHIDEULO
3DUD PDLV LQIRUPDo}HV DFHUFD GR LPSDFWR GDREWHQomR GH OLFHQoDV SDUD R IXQFLRQDPHQWRGDV ORMDV
FHQWURVGHGLVWULEXLomRHIiEULFDYHUVHomRGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

8PDSDUDOLVDomRRXJUHYHVLJQLILFDWLYDGDIRUoDGHWUDEDOKRGD&RPSDQKLDSRGHDIHWDUDV
VXDVRSHUDo}HV
2VHPSUHJDGRVGD&RPSDQKLDVmRUHSUHVHQWDGRVSRUVLQGLFDWRVWUDEDOKLVWDVHHVWmRSURWHJLGRVSRU
DFRUGRVFROHWLYRVRXFRQWUDWRVGHWUDEDOKRVHPHOKDQWHVTXHHVWmRVXMHLWRVjUHQHJRFLDomRSHULyGLFD
GHQWURGRVSUD]RVHVWDEHOHFLGRVSRUOHL*UHYHVHRXWUDVSDUDOLVDo}HVRXLQWHUUXSo}HVGHWUDEDOKRHP
TXDOTXHUXPDGDVVXDVLQVWDODo}HVRXPRYLPHQWRVWUDEDOKLVWDVUHODFLRQDGRVDTXDOTXHUXPGHVHXV
IRUQHFHGRUHVWHUFHLUL]DGRVSRGHPWHUXPHIHLWRDGYHUVRUHOHYDQWHVREUHDVRSHUDo}HVHQHJyFLRVGD
&RPSDQKLD

2V DFLRQLVWDV GD &RPSDQKLD SRGHP QmR UHFHEHU GLYLGHQGRV RX MXURV VREUH R FDSLWDO
SUySULR
$&RPSDQKLDGHYHSDJDUDRVVHXVDFLRQLVWDVQRPtQLPRGRVHXOXFUROtTXLGRDQXDOFDOFXODGR
QRVWHUPRVGD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HVVREDIRUPDGHGLYLGHQGRVRXMXURVVREUHRFDSLWDOSUySULR
2OXFUROtTXLGRSRGHVHUFDSLWDOL]DGRXWLOL]DGRSDUDFRPSHQVDUSUHMXt]RRXUHWLGRQRVWHUPRVSUHYLVWRV
QD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HVHSRGHQmRVHUGLVSRQLELOL]DGRSDUDRSDJDPHQWRGHGLYLGHQGRVRX
MXURVVREUHRFDSLWDOSUySULR$OpPGLVVRD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HVSHUPLWHTXHXPDFRPSDQKLD
DEHUWDFRPRD&RPSDQKLDVXVSHQGDDGLVWULEXLomRREULJDWyULDGHGLYLGHQGRVHPGHWHUPLQDGRH[HUFtFLR
VRFLDOFDVRR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRLQIRUPHj$VVHPEOHLD*HUDO2UGLQiULDTXHDGLVWULEXLomRVHULD
LQFRPSDWtYHOFRPDVLWXDomRILQDQFHLUDGD&RPSDQKLD
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E 5LVFRV5HODFLRQDGRVDR&RQWURODGRUGLUHWRRXLQGLUHWRRX*UXSRGH&RQWUROH

$&RPSDQKLDFRQWLQXDUiVHQGRFRQWURODGDSHORDWXDOEORFRFRQWURODGRUFXMRVLQWHUHVVHV
SRGHUmRGLYHUJLUGDTXHOHVGHRXWURVDFLRQLVWDV
$SyV D FRQFOXVmR GD DEHUWXUD GH FDSLWDO D &RPSDQKLD FRQWLQXDUi VHQGR FRQWURODGD SHOD )DPtOLD
.DXIPDQ TXH GHWHUi HP FRQMXQWR XP WRWDO GH DSUR[LPDGDPHQWH  VHWHQWD SRU FHQWR  GH
SDUWLFLSDomRQRFDSLWDOVRFLDOGD&RPSDQKLD2EORFRFRQWURODGRUSRGHUiH[HUFHURVVHXVGLUHLWRVGH
YRWR SDUD HOHJHU RX GHVWLWXLU D PDLRULD GRV PHPEURV GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR FRQWURODU D
DGPLQLVWUDomRHSROtWLFDVGHWHUPLQDURUHVXOWDGRGHTXDVHWRGDVDVPDWpULDVTXHH[LJHPDDSURYDomR
GRV DFLRQLVWDV LQFOXLQGR GHQWUH RXWUDV WUDQVDo}HV FRP SDUWHV UHODFLRQDGDV UHRUJDQL]Do}HV
VRFLHWiULDVDTXLVLo}HVYHQGDGHDWLYRVSDUFHULDVHRSDJDPHQWRHSUD]RGHGLYLGHQGRVIXWXURVRTXH
SRGHUiFRQIOLWDUFRPRVLQWHUHVVHVGRVGHPDLVDFLRQLVWDVGD&RPSDQKLD2EORFRFRQWURODGRUSRGHUi
HVWDULQWHUHVVDGRHPUHDOL]DUDTXLVLo}HVYHQGDGHDWLYRVSDUFHULDVRXILQDQFLDPHQWRVDGLFLRQDLVHQWUH
RXWUDVWUDQVDo}HVTXHSRGHPFRQIOLWDUFRPRVLQWHUHVVHVGRVGHPDLVDFLRQLVWDV$OpPGLVVRREORFR
FRQWURODGRUGD&RPSDQKLDSRGHUiFRQVHJXLUHYLWDURXUHWDUGDUGHWHUPLQDGDVWUDQVDo}HVRXHVWUDWpJLDV
GHQHJyFLRTXHRVGHPDLVDFLRQLVWDVSRGHPGHRXWUDIRUPDFRQVLGHUDUIDYRUiYHLV
F 5LVFRV5HODFLRQDGRVD6HXV$FLRQLVWDV
$&RPSDQKLDHQWHQGHTXHQmRKiULVFRVUHODFLRQDGRVDVHXVDFLRQLVWDVDOpPGRVPHQFLRQDGRVQRLWHP
DFLPD
G 5LVFRV5HODFLRQDGRVD6XDV&RQWURODGDVH&ROLJDGDV

$&RPSDQKLDpXPDVRFLHGDGHKROGLQJHGHSHQGHGRVUHVXOWDGRVGHVXDVVXEVLGLiULDV
$&RPSDQKLDpXPDVRFLHGDGHGHSDUWLFLSDomR KROGLQJ HGHSHQGHGRVUHVXOWDGRVGHVXDVVXEVLGLiULDV
2VUHVXOWDGRVGD&RPSDQKLDHDVXDFDSDFLGDGHGHGLVWULEXLUGLYLGHQGRVDRVVHXVDFLRQLVWDVGHSHQGHP
GDVRSHUDo}HVGRIOX[RGHFDL[DHGRVOXFURVGHVXDVVXEVLGLiULDVVHQGRTXHHVVDVVRFLHGDGHVSRGHP
HVWDUVXMHLWDVDREULJDo}HVGHFRUUHQWHVGHFRQWUDWRVGHILQDQFLDPHQWRRXHPSUpVWLPRVTXHOLPLWHPD
WUDQVIHUrQFLDGHGLYLGHQGRVSDUDD&RPSDQKLD'HVVDIRUPDQmRpSRVVtYHODVVHJXUDUTXHRVOXFURV
GDVVXEVLGLiULDVHVWDUmRGLVSRQtYHLVSDUDGLVWULEXLomRRTXHSRGHUiFDXVDUXPHIHLWRDGYHUVRUHOHYDQWH
DRUHVXOWDGRILQDQFHLURGD&RPSDQKLDSUHMXGLFDQGRDGLVWULEXLomRGHGLYLGHQGRVDRVVHXVDFLRQLVWDV
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H 5LVFRV5HODFLRQDGRVD6HXV)RUQHFHGRUHV

2V QHJyFLRV GD &RPSDQKLD GHSHQGHP GH XP IRUQHFLPHQWR HVWiYHO H DGHTXDGR GH
PDWpULDVSULPDV TXH SRGHP HVWDU VXMHLWDV D HVFDVVH] QR IRUQHFLPHQWR RX DWUDVRV QD
HQWUHJD
$ &RPSDQKLD IDEULFD D PDLRULD GRV VHXV SURGXWRV GD PDUFD ³9LYDUD´ ³/LIH 9LYDUD´ ³$NLXP´ ³$OPD
*rPHD´³%ODFN'LDPRQG9LYDUD´³/LIHE\9LYDUD´³/LIH3HWV9LYDUD´³0LVV9´³93RXU(OOH´³99LYDUD´
H ³99´ $V PDWpULDVSULPDV FRQVLVWLQGR SULQFLSDOPHQWH GH RXUR SUDWD UyGLR OLJD GH PHWDO SHGUDV
SUHFLRVDVJHVVRFHUDHUHVLQDVmRDGTXLULGDVGHDSUR[LPDGDPHQWHIRUQHFHGRUHV$SHUGDGHVWHV
IRUQHFHGRUHVRXXPDLQWHUUXSomRVLJQLILFDWLYDQDFDGHLDGHIRUQHFLPHQWRGHPDWpULDVSULPDVSRGHWHU
XP HIHLWR DGYHUVR VLJQLILFDWLYR QD IDEULFDomR GRV SURGXWRV GD &RPSDQKLD RX QD SURGXomR GH VHXV
FDWiORJRV$o}HVUHJXODWyULDVFRPRUHVWULo}HVjLPSRUWDomRRXjXWLOL]DomRGHGHWHUPLQDGRVSURGXWRV
SRUH[HPSORWDPEpPSRGHPDWUDSDOKDURXLQWHUURPSHUDFDGHLDGHIRUQHFLPHQWRGD&RPSDQKLD

$V DWLYLGDGHV GD &RPSDQKLD GHSHQGHP GR ERP UHODFLRQDPHQWR H GD UHSXWDomR GH VHXV
IRUQHFHGRUHV
2 VXFHVVR GDV DWLYLGDGHV GD &RPSDQKLD GHSHQGH HP SDUWHV GR UHODFLRQDPHQWR FRPHUFLDO GD
&RPSDQKLDFRPVHXVIRUQHFHGRUHV
$YHQGDGHUHOyJLRVHDFHVVyULRVQDVOLQKDV9LYDUD:DWFKHVH9LYDUD$FFHVVRULHVUHSUHVHQWDUDP
GDUHFHLWDOtTXLGDGD&RPSDQKLDQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHHFHUWRV
TXHRVIRUQHFHGRUHVGHVVHVSURGXWRVH[HUFHPFHUWDLQIOXrQFLDVREUHSDUWHGHVXDVDWLYLGDGHVSRGHQGR
UHTXHUHU TXH D &RPSDQKLD DWHQGD D GHWHUPLQDGRV SDGU}HV GH HVWpWLFD TXDOLGDGH VDWLVIDomR GR
FRQVXPLGRUEHPFRPRUHVWULQJLUDOLEHUGDGHGD&RPSDQKLDGHDVVRFLDUVXDVDWLYLGDGHVHSURGXWRVjV
FHUWDV LPDJHQV HRX PDUFDV &DVR D &RPSDQKLD WHQKD GHVHQWHQGLPHQWRV FRPHUFLDLV FRP VHXV
IRUQHFHGRUHVRXFDVRHVVHVIRUQHFHGRUHVUHVFLQGDPRXQmRUHQRYHPVHXVFRQWUDWRVHVSHFLDOPHQWHQR
FDVRGHPDUFDVH[FOXVLYDPHQWHGLVWULEXtGDVSRUQyVQR%UDVLOSRUFRQWDGHLQDGLPSOHPHQWRVIDOWDGH
DOFDQFHDRVSDGU}HVGHVDWLVIDomRDOWHUDo}HVHPHVWUXWXUDVLQWHUQDVGHJHUrQFLDHFRQWUROHVRFLHWiULR
GD&RPSDQKLDTXHQmRFRQWHPFRPVXDVDSURYDo}HVRXSRUTXDOTXHURXWURPRWLYRD&RPSDQKLDSRGH
VHUSUHMXGLFDGD
$OpPGLVVRVHRVIRUQHFHGRUHVGD&RPSDQKLDGHL[DUHPGHXVDUSUiWLFDVFRPHUFLDLVpWLFDVHFXPSULUHP
DVOHLVHUHJXODPHQWRVDSOLFiYHLVFRPRTXDLVTXHUOHLVFRQWUDRWUDEDOKRLQIDQWLORXDQiORJRDRHVFUDYR
H GH SURWHomR DPELHQWDO D &RPSDQKLD SRGHUi VHU SUHMXGLFDGD GHYLGR j SXEOLFLGDGH QHJDWLYD RX D
LPSRVLomRGHUHVSRQVDELOLGDGHVVROLGiULDVRXVXEVLGLiULDV
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I  5LVFRV5HODFLRQDGRVD6HXV&OLHQWHV

8PDIDOKDQRVLVWHPDGHVHJXUDQoDGD&RPSDQKLDFRPUHODomRjSURWHomRGHLQIRUPDo}HV
FRQILGHQFLDLVGHVHXVFOLHQWHVSRGHUiSUHMXGLFDUDUHSXWDomRHDPDUFDGD&RPSDQKLDH
DIHWDUVXEVWDQFLDOPHQWHRVVHXVQHJyFLRVHRVUHVXOWDGRVGHVXDVRSHUDo}HV
$WXDOPHQWHDPDLRUSDUWHGDVYHQGDVGD&RPSDQKLDpGHELWDGDGLUHWDPHQWHGDVFRQWDVGHFDUWmRGH
FUpGLWRHGpELWRGHVHXVFOLHQWHV$&RPSDQKLDGHSHQGHGHWHFQRORJLDVGHFULSWRJUDILDHDXWHQWLFDomR
HOHWU{QLFD GH WHUFHLURV SDUD HIHWXDU D WUDQVPLVVmR VHJXUD GH LQIRUPDo}HV FRQILGHQFLDLV LQFOXLQGR
Q~PHURVGHFDUWmRGHFUpGLWR$YDQoRVWHFQROyJLFRVQRYDVGHVFREHUWDVQRFDPSRGDFULSWRJUDILDRX
RXWURVGHVHQYROYLPHQWRVSRGHUmRUHVXOWDUQDH[SRVLomRGHIDOKDVQDVWHFQRORJLDVTXHD&RPSDQKLD
XWLOL]DSDUDSURWHJHUGDGRVSHVVRDLVIRUQHFLGRVSHORVFOLHQWHVGXUDQWHDVRSHUDo}HVGHFRPSUD
$LQGDD&RPSDQKLDHVWiVXVFHWtYHODXVRVLPSUySULRVRXLOHJDLVGHGDGRVGHVHXVFOLHQWHVLQFOXLQGR
YHQGDV IUDXGXOHQWDV H LOtFLWDV QRV PHLRV GH SDJDPHQWR DFHLWRV EHP FRPR IUDXGHV EDQFiULDV TXH
SRGHPUHVXOWDUHPSHUGDVILQDQFHLUDV4XDOTXHUFRPSURPHWLPHQWRGHVHJXUDQoDGD&RPSDQKLDSRGHUi
SUHMXGLFDUDVXDUHSXWDomRHPDUFDHH[SRUD&RPSDQKLDDVLWXDo}HVGHOLWtJLRQDVTXDLVSRGHVHU
REULJDGDDLQGHQL]DUDSDUWHSUHMXGLFDGDDIHWDQGRDVVLPQHJDWLYDPHQWHRVHXQHJyFLRHRVUHVXOWDGRV
GDVVXDVRSHUDo}HV$GHPDLVTXDOTXHUSHVVRDFDSD]GHEXUODUDVPHGLGDVGHVHJXUDQoDGD&RPSDQKLD
SRGHUiVHDSURSULDUGHLQIRUPDo}HVFRQILGHQFLDLVRXFDXVDULQWHUUXSo}HVHPVXDVRSHUDo}HVRTXH
SRGHULDDIHWDUDGYHUVDPHQWHDLPDJHPGD&RPSDQKLDHVXDVPDUFDV
$GLFLRQDOPHQWH D &RPSDQKLD HVWi VXMHLWD D OHJLVODo}HV TXH SRGHP H[LJLU QRWLILFDomR D yUJmRV
UHJXODGRUHVFOLHQWHVRXIXQFLRQiULRVDVVLPFRPRSRGHWHUTXHUHHPEROVDUFOLHQWHVRXRSHUDGRUHVGH
FDUW}HV GH FUpGLWR SRU TXDLVTXHU UHFXUVRV IXUWDGRV HP GHFRUUrQFLD GH TXDLVTXHU YLRODo}HV DR VHX
VLVWHPDGHVHJXUDQoDVLWXDo}HVTXHSRGHULDPDXPHQWDUVLJQLILFDWLYDPHQWHRVVHXVFXVWRVHUHGX]LU
VXDDWUDWLYLGDGH4XDOTXHURFRUUrQFLDGHVVDQDWXUH]DSRGHUiUHVXOWDUHPXPHIHLWRPDWHULDODGYHUVR
VREUHRVQHJyFLRVGD&RPSDQKLDVHXVUHVXOWDGRVGHRSHUDo}HVHSHUGDVILQDQFHLUDV
J 5LVFRV5HODFLRQDGRVDRV6HWRUHVGD(FRQRPLDQRVTXDLVD&RPSDQKLD$WXH

$ LQVWDELOLGDGH FDPELDO SRGH SUHMXGLFDU D HFRQRPLD EUDVLOHLUD H FRQVHTXHQWHPHQWH D
&RPSDQKLD$LQGDDYDULDomRGRVSUHoRVGDVFRPPRGLWLHVXWLOL]DGDVSHOD&RPSDQKLDSRGH
LPSDFWDURVUHVXOWDGRVGD&RPSDQKLD
$PRHGDEUDVLOHLUDWHPVRIULGRIRUWHRVFLODomRFRPUHODomRDR'yODUDR(XURHRXWUDVPRHGDVIRUWHV
DR ORQJR GDV ~OWLPDV TXDWUR GpFDGDV 'XUDQWH WRGR HVVH SHUtRGR R *RYHUQR )HGHUDO LPSOHPHQWRX
GLYHUVRVSODQRVHFRQ{PLFRVHXWLOL]RXGLYHUVDVSROtWLFDVFDPELDLVLQFOXLQGRGHVYDORUL]Do}HVUHSHQWLQDV
PLQLGHVYDORUL]Do}HV SHULyGLFDV VLVWHPDV GH PHUFDGR GH FkPELR IOXWXDQWH FRQWUROHV FDPELDLV H
PHUFDGR GH FkPELR GXSOR 'HVGH  R %UDVLO DGRWRX XP VLVWHPD GH FkPELR IOXWXDQWH FRP
LQWHUYHQo}HV GR %DQFR &HQWUDO QD FRPSUD RX YHQGD GH PRHGD HVWUDQJHLUD 'H WHPSRV HP WHPSRV
KRXYHIOXWXDo}HVVLJQLILFDWLYDVGDWD[DGHFkPELRHQWUHR5HDOHR'yODUHRXWUDVPRHGDV
(PR5HDOVHYDORUL]RXIUHQWHDR'yODUIHFKDQGRRH[HUFtFLRHP5(PGHGH]HPEURGH
DWD[DGHFkPELR5HDO'yODUHVWDYD5DXPHQWRXSDUD5QRILQDOGHHIHFKRX
HP5HPGHMXQKRGH1mRVHSRGHDVVHJXUDUTXHDGHVYDORUL]DomRRXDYDORUL]DomRGR
5HDOIUHQWHDR'yODUHRXWUDVPRHGDVQmRWHUiXPHIHLWRDGYHUVRSDUDDVDWLYLGDGHVGD&RPSDQKLD
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(PR5HDOVHYDORUL]RXIUHQWHDR(XURIHFKDQGRRH[HUFtFLRHP5(PGHGH]HPEURGH
DWD[DGHFkPELR5HDO(XURHVWDYD5HDXPHQWRXSDUD5QRILQDOGHMiHP
GHMXQKRGHHVWDYDHP51mRVHSRGHDVVHJXUDUTXHDGHVYDORUL]DomRRXDYDORUL]DomRGR
5HDOIUHQWHDR(XURHRXWUDVPRHGDVQmRWHUiXPHIHLWRDGYHUVRSDUDDVDWLYLGDGHVGD&RPSDQKLD
$ GHVYDORUL]DomR GR 5HDO HP UHODomR DR GyODU H RXWUDV PRHGDV HVWUDQJHLUDV SRGH FULDU SUHVV}HV
LQIODFLRQiULDVDGLFLRQDLVQR%UDVLODWUDYpVGRDXPHQWRJHUDOGRVSUHoRVHDFDUUHWDUDXPHQWRVGDVWD[DV
GHMXURVSRGHQGRDIHWDUGHPRGRQHJDWLYRDHFRQRPLDEUDVLOHLUDFRPRXPWRGRHRVUHVXOWDGRVGD
&RPSDQKLDSRUFRQWDGDUHWUDomRQRFRQVXPRPXGDQoDGHKiELWRVGHFRQVXPRDXPHQWRGHFXVWRV
GD &RPSDQKLD H UHVWULomR DR DFHVVR DRV PHUFDGRV GH FDSLWDLV LQWHUQDFLRQDLV 3RU RXWUR ODGR D
YDORUL]DomRGR5HDOSRGHOHYDUjGHWHULRUDomRGDVFRQWDVFRUUHQWHVGRSDtVHGDEDODQoDGHSDJDPHQWRV
EHPFRPRDXPHQIUDTXHFLPHQWRQRFUHVFLPHQWRGRSURGXWRLQWHUQREUXWRJHUDGRSHODH[SRUWDomR$
&RPSDQKLD QmR H[HUFH TXDLVTXHU LQIOXrQFLDV VREUH D SROtWLFD FDPELDO DGRWDGD QR %UDVLO 2 QHJyFLR
VLWXDomR ILQDQFHLUD UHVXOWDGRV RSHUDFLRQDLV H SHUVSHFWLYDV GD &RPSDQKLD SRGHUmR VHU DIHWDGRV
QHJDWLYDPHQWH SRU PXGDQoDV HP WDLV SROtWLFDV FDPELDLV $ &RPSDQKLD QmR SRVVXL D SUiWLFD GH
FRQWUDWDomRGHKHGJH
$GLFLRQDOPHQWH R RXUR H SUDWD GRLV GRV SULQFLSDLV LQVXPRV XWLOL]DGRV QR SURFHVVR SURGXWLYR GD
&RPSDQKLDVmRFRPPRGLWLHVTXHVmRQHJRFLDGDVHPGyODUFXMRVSUHoRVVRIUHPIOXWXDo}HVHPIXQomR
GHXPDVpULHGHUD]}HVRTXHSRGHDFDUUHWDUHPSUHMXt]RVRXJDQKRVSDUDD&RPSDQKLDHPGHFRUUrQFLD
GDIOXWXDomRGHSUHoRVGHPHUFDGR
8PDYH]TXHQRVVDVUHFHLWDVVmRGHQRPLQDGDVHPUHDLVHXPDSDUWHVLJQLILFDWLYDGHQRVVRVFXVWRV
VmRDWUHODGRVDRGyODUQmRWHPRVJDUDQWLDGHTXHVHUHPRVFDSD]HVGHQRVSURWHJHUGRVHIHLWRVGDV
IOXWXDo}HVGRUHDO$GHVYDORUL]DomRGRUHDOSRGHFULDUSUHVV}HVGHLQIODomRQR%UDVLOHFDXVDUDXPHQWRV
QDVWD[DVGHMXURVRTXHSRGHULDDIHWDUQHJDWLYDPHQWHRFUHVFLPHQWRGDHFRQRPLDEUDVLOHLUDFRPRXP
WRGRQRVSUHMXGLFDUUHGX]LURDFHVVRDRVPHUFDGRVILQDQFHLURVHLQWHUYHQomRJRYHUQDPHQWDOLPHGLDWD
LQFOXLQGRSROtWLFDVJRYHUQDPHQWDLVGHUHFHVVmR$GHVYDORUL]DomRGRUHDOWDPEpPSRGHQRFRQWH[WRGD
DWXDO HFRQRPLD JOREDO JHUDU XPD GLPLQXLomR QR JDVWR GR FRQVXPLGRU H UHGX]LU R FUHVFLPHQWR GD
HFRQRPLDFRPRXPWRGR4XDOTXHUGHVYDORUL]DomRGRUHDOIUHQWHDRGyODUQRUWHDPHULFDQRSRGHWHU
XPHIHLWRDGYHUVRHPQyVLQFOXLQGRSRUPHLRGHXPDGLPLQXLomRQDVQRVVDVPDUJHQVGHOXFUR
K 5LVFRV5HODFLRQDGRVj5HJXODomRGRV6HWRUHVHPTXHD&RPSDQKLD$WXH

$ UHJXODPHQWDomR GD ,QWHUQHW H GR FRPpUFLR HOHWU{QLFR SHOR *RYHUQR )HGHUDO HVWi HP
FRQVWDQWH PXWDomR H PXGDQoDV GHVIDYRUiYHLV SRGHUmR YLU D SUHMXGLFDU RV QHJyFLRV GD
&RPSDQKLD
(VWDPRV VXMHLWRV D UHJXODPHQWDo}HV H OHLV FRPHUFLDLV JHUDLV DVVLP FRPR D UHJXODPHQWDo}HV H OHLV
UHJHQGRHVSHFLILFDPHQWHD,QWHUQHWHRFRPpUFLRHOHWU{QLFR'HDFRUGRFRPDVOHLVEUDVLOHLUDVQmRKi
DWXDOPHQWHGLVWLQomRHQWUHDVOHLVUHODWLYDVDRFRPpUFLRHOHWU{QLFRHDRFRPpUFLRGHYDUHMR(VVDVOHLV
H UHJXODPHQWRV DWXDLV H IXWXURV SRGHUmR YLU D LPSHGLU R FUHVFLPHQWR GD ,QWHUQHW RX GH RXWURV
VHUYLoRVRQOLQH (VVDV UHJXODPHQWDo}HV H OHLV SRGHP HQJOREDU WULEXWDomR SULYDFLGDGH GR XVXiULR
SURWHomRGHGDGRVSUHFLILFDomRFRQWH~GRGLUHLWRVDXWRUDLVGLVWULEXLomRFRQWUDWRVHOHWU{QLFRVHRXWUDV
FRPXQLFDo}HVSURWHomRDRFOLHQWHSUHVWDomRGHVHUYLoRVGHSDJDPHQWRRQOLQHDFHVVRUHVLGHQFLDOj
,QWHUQHWHPEDQGDODUJDHFDUDFWHUtVWLFDVHTXDOLGDGHGHSURGXWRVHVHUYLoRV$LQGDHVWiLQFHUWRFRPR
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DV OHLV H[LVWHQWHV TXH UHJHP TXHVW}HV WDLV FRPR SURSULHGDGH YHQGDV H WULEXWRV GLIDPDomR H
SULYDFLGDGHSHVVRDOVHDSOLFDULDPj,QWHUQHWHDRFRPpUFLRHOHWU{QLFR8PDUHVROXomRGHVIDYRUiYHOFRP
UHODomRDHVWDVTXHVW}HVSRGHUiSUHMXGLFDUQRVVRQHJyFLRRFDVLRQDQGRXPDGLPLQXLomRQDGHPDQGD
SRUQRVVRVSURGXWRVHVHUYLoRVHXPDXPHQWRQDVQRVVDVGHVSHVDVRSHUDFLRQDLV

0XGDQoDV QD OHJLVODomR ILVFDO SRGHP UHVXOWDU HP DXPHQWRV HP GHWHUPLQDGRV WULEXWRV
GLUHWRVHLQGLUHWRVRTXHSRGHULDUHGX]LUDUHQWDELOLGDGHGD&RPSDQKLD
2JRYHUQREUDVLOHLURLPSOHPHQWDUHJXODUPHQWHPXGDQoDVQRUHJLPHWULEXWiULRUHSUHVHQWDQGRSRWHQFLDO
DXPHQWRQDFDUJDWULEXWiULDGD&RPSDQKLDHQDGHVHXVFOLHQWHVHIRUQHFHGRUHV7DLVPXGDQoDVLQFOXHP
DOWHUDo}HV HP DOtTXRWDV H RFDVLRQDOPHQWH D FULDomR GH WULEXWRV WHPSRUiULRV FXMD DUUHFDGDomR p
YLQFXODGD D ILQDOLGDGHV JRYHUQDPHQWDLV HVSHFtILFDV &DVR HVVDV PXGDQoDV DXPHQWHP GLUHWD RX
LQGLUHWDPHQWH D FDUJD WULEXWiULD GD &RPSDQKLD SRGH WHU VXD PDUJHP EUXWD UHGX]LGD LPSDFWDQGR
PDWHULDOHDGYHUVDPHQWHRVVHXVQHJyFLRVHUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLV
L  5LVFRV5HODFLRQDGRVDRV3DtVHV(VWUDQJHLURVRQGHD&RPSDQKLD$WXH
1mR Ki ULVFRV HQYROYHQGR D &RPSDQKLD FRP UHODomR D SDtVHV HVWUDQJHLURV WHQGR HP YLVWD TXH DV
RSHUDo}HVVmRDSHQDVUHDOL]DGDVQR%UDVLO
M  5LVFRV5HODFLRQDGRVD4XHVW}HV6RFLRDPELHQWDLV

$V OHLV H UHJXODPHQWRV DPELHQWDLV H GH VD~GH H VHJXUDQoD GR WUDEDOKR SRGHP H[LJLU
GLVSrQGLRV PDLRUHV TXH DTXHOHV HP TXH D &RPSDQKLD DWXDOPHQWH LQFRUUH SDUD VHX
FXPSULPHQWR H R GHVFXPSULPHQWR GHVVDV OHLV H UHJXODPHQWRV SRGH UHVXOWDU HP
SHQDOLGDGHVFLYLVFULPLQDLVHDGPLQLVWUDWLYDV
$ &RPSDQKLD HVWi VXMHLWD D OHJLVODomR IHGHUDO HVWDGXDO H PXQLFLSDO EHP FRPR D UHJXODPHQWRV
DXWRUL]Do}HVHOLFHQoDVUHODWLYRVjSURWHomRGDVD~GHHVHJXUDQoDGRWUDEDOKRHGRPHLRDPELHQWH
4XDOTXHUGHVFXPSULPHQWRGHVVDVOHLVUHJXODPHQWRVOLFHQoDVHDXWRUL]Do}HVRXIDOKDQDVXDREWHQomR
RXUHQRYDomRSRGHPUHVXOWDUQDDSOLFDomRGHSHQDOLGDGHVFLYLVFULPLQDLVHDGPLQLVWUDWLYDVWDLVFRPR
LPSRVLomRGHPXOWDVDGPLQLVWUDWLYDVTXHSRGHPDOFDQoDUYDORUHVGHDWp5 GH]PLOK}HV
GH UHDLV  QR FDVR GH RSHUDomR GH DWLYLGDGHV VHP OLFHQoDV HP GHVDFRUGR FRP D OLFHQoD REWLGD RX
FRQWUDULDQGRDVQRUPDVOHJDLVHUHJXODPHQWRVSHUWLQHQWHV QRVWHUPRVGRDUWLJRGR'HFUHWR)HGHUDO
Q FDQFHODPHQWRGHOLFHQoDVHUHYRJDomRGHDXWRUL]Do}HVDOpPGDSXEOLFLGDGHQHJDWLYD
LPSDFWR UHSXWDFLRQDO  H UHVSRQVDELOLGDGH SHOR VDQHDPHQWR RX SRU GDQRV DPELHQWDLV 'HYLGR j
SRVVLELOLGDGHGHUHJXODPHQWRVRXRXWURVHYHQWRVQmRSUHYLVWRVHVSHFLDOPHQWHFRQVLGHUDQGRTXHDV
OHLVDPELHQWDLVVHWRUQHPPDLVULJRURVDVQR%UDVLORPRQWDQWHHSUD]RQHFHVViULRVSDUDIXWXURVJDVWRV
SDUDPDQXWHQomRGDFRQIRUPLGDGHFRPRVUHJXODPHQWRVSRGHDXPHQWDUHDIHWDUGHIRUPDDGYHUVDD
GLVSRQLELOLGDGHGHUHFXUVRVSDUDGLVSrQGLRVGHFDSLWDOHSDUDRXWURVILQV$FRQIRUPLGDGHFRPQRYDV
OHLVRXFRPDVOHLVHUHJXODPHQWRVDPELHQWDLVHPYLJRUSRGHFDXVDUXPDXPHQWRQRVFXVWRVHGHVSHVDV
GD&RPSDQKLDUHVXOWDQGRFRQVHTXHQWHPHQWHHPOXFURVPHQRUHV
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N 

5LVFRV5HODFLRQDGRVD4XHVW}HV0DFURHFRQ{PLFDV

2JRYHUQRIHGHUDOH[HUFHXHFRQWLQXDDH[HUFHULQIOXrQFLDVLJQLILFDWLYDVREUHDHFRQRPLD
EUDVLOHLUD(VVDLQIOXrQFLDEHPFRPRDFRQMXQWXUDHFRQ{PLFDHSROtWLFDEUDVLOHLUDSRGHP
WHUXPHIHLWRPDWHULDODGYHUVRVREUHD&RPSDQKLD
$HFRQRPLDEUDVLOHLUDWHPVRIULGRLQWHUYHQo}HVIUHTXHQWHVSRUSDUWHGRJRYHUQRIHGHUDOTXHSRUYH]HV
UHDOL]DPRGLILFDo}HVVLJQLILFDWLYDVHPVXDVSROtWLFDVHQRUPDVPRQHWiULDVFUHGLWtFLDVWDULIiULDVILVFDLV
HRXWUDVGHPRGRDLQIOXHQFLDUDHFRQRPLDEUDVLOHLUD$VPHGLGDVWRPDGDVSHORJRYHUQRIHGHUDOSDUD
FRQWURODUDLQIODomRDOpPGHRXWUDVSROtWLFDVHQRUPDVIUHTXHQWHPHQWHLPSOLFDPDXPHQWRGDVWD[DV
GH MXURV PXGDQoD GDV SROtWLFDV ILVFDLV FRQWUROH GH SUHoRV LQWHUYHQo}HV QR PHUFDGR GH FkPELR
FRQWUROHGHFDSLWDOHOLPLWDomRjVLPSRUWDo}HVHQWUHRXWUDVPHGLGDV$&RPSDQKLDQmRWHPFRQWUROHH
QmRSRGHSUHYHUTXDLVPHGLGDVRXSROtWLFDVRJRYHUQRIHGHUDOSRGHUiDGRWDUQRIXWXUR$&RPSDQKLD
SRGHUi YLU D VHU PDWHULDO H DGYHUVDPHQWH DIHWDGD SRU PRGLILFDo}HV QDV SROtWLFDV RX QRUPDV TXH
HQYROYDPRXDIHWHPFHUWRVIDWRUHVWDLVFRPR


H[SDQVmRRXFRQWUDomRGDHFRQRPLDEUDVLOHLUDFRQIRUPHPHGLGDSHODVWD[DVGHFUHVFLPHQWRGR
3,%



LQIODomR



WD[DVGHFkPELR



WD[DVGHMXURV



DXPHQWRGRGHVHPSUHJR



PXGDQoDVQDVOHLVILVFDLVHWULEXWiULDV



OLTXLGH]GRVPHUFDGRVILQDQFHLURVHGHFDSLWDLVGRPpVWLFRV



UHVWULo}HVQDVUHPHVVDVGHIXQGRVDRH[WHULRUH



RXWURVIDWRUHVSROtWLFRVVRFLDLVHHFRQ{PLFRVTXHYHQKDPDRFRUUHUQR%UDVLORXTXHRDIHWHP

$LQFHUWH]DVREUHDLPSOHPHQWDomRGHPXGDQoDVSROtWLFDVRXUHJXODWyULDVSHORJRYHUQREUDVLOHLURFULD
LQVWDELOLGDGHQDHFRQRPLDEUDVLOHLUDDXPHQWDQGRDYRODWLOLGDGHGRVHXPHUFDGRGHYDORUHVPRELOLiULRV
(VVDVLQFHUWH]DVDUHFHVVmRFRPXPSHUtRGRGHOHQWDUHFXSHUDomRQR%UDVLOHRXWURVGHVHQYROYLPHQWRV
IXWXURV QD HFRQRPLD EUDVLOHLUD SRGHP DIHWDU DGYHUVDPHQWH DV DWLYLGDGHV GD &RPSDQKLD H
FRQVHTXHQWHPHQWHVHXVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVHWDPEpPSRGHPDIHWDUDGYHUVDPHQWHRSUHoRGH
QHJRFLDomRGHVXDVDo}HV

,QVWDELOLGDGH SROtWLFD WHP DIHWDGR DGYHUVDPHQWH D HFRQRPLD EUDVLOHLUD RV QHJyFLRV GD
&RPSDQKLDHRVUHVXOWDGRVGHVXDVRSHUDo}HVEHPFRPRSRGHUiDIHWDUWDPEpPRSUHoR
GHQHJRFLDomRGDVDo}HVGD&RPSDQKLD
2DPELHQWHSROtWLFREUDVLOHLURWHPLQIOXHQFLDGRKLVWRULFDPHQWHHFRQWLQXDLQIOXHQFLDQGRRGHVHPSHQKR
GDHFRQRPLDGRSDtVHDFRQILDQoDGHLQYHVWLGRUHVHGRS~EOLFRHPJHUDOUHVXOWDQGRHPGHVDFHOHUDomR
HFRQ{PLFDHDXPHQWRGDYRODWLOLGDGHQRVYDORUHVPRELOLiULRVHPLWLGRVSRUFRPSDQKLDVEUDVLOHLUDV
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2VPHUFDGRVEUDVLOHLURVWrPUHJLVWUDGRXPDXPHQWRGHYRODWLOLGDGHGHYLGRjVLQFHUWH]DVGHFRUUHQWHVGH
LQYHVWLJDo}HV HP DQGDPHQWR FRQGX]LGDV SHOD 3ROtFLD )HGHUDO %UDVLOHLUD H SHOR 0LQLVWpULR 3~EOLFR )HGHUDO
%UDVLOHLUR GHQWUH DV TXDLV D ³2SHUDomR /DYD -DWR´ 7DLV LQYHVWLJDo}HV WrP LPSDFWDGR D HFRQRPLD H R
DPELHQWHSROtWLFRGRSDtV$OJXQVPHPEURVGR*RYHUQR)HGHUDOEUDVLOHLURHGR3RGHU/HJLVODWLYREHPFRPR
H[HFXWLYRV GH JUDQGHV FRPSDQKLDV S~EOLFDV H SULYDGDV HVWmRHQIUHQWDQGRDFXVDo}HVGH FRUUXSomRSRU
VXSRVWDPHQWHWHUHPDFHLWDGRVXERUQRVSRUPHLRGHSURSLQDVHPFRQWUDWRVFRQFHGLGRVSHORJRYHUQRD
FRPSDQKLDV GH LQIUDHVWUXWXUD SHWUyOHR H JiV H FRQVWUXomR GHQWUH RXWUDV 2V YDORUHV GHVWDV SURSLQDV
VXSRVWDPHQWH ILQDQFLDUDP FDPSDQKDV GH SDUWLGRV SROtWLFRV H QmR IRUDP FRQWDELOL]DGDV RX GLYXOJDGDV
SXEOLFDPHQWH VHUYLQGR SDUD SURPRYHU R HQULTXHFLPHQWR SHVVRDO GRV EHQHILFLiULRV GR HVTXHPD GH
FRUUXSomR &RPR UHVXOWDGR YiULRV SROtWLFRV LQFOXLQGR PHPEURVGR &RQJUHVVR 1DFLRQDO H H[HFXWLYRV GH
JUDQGHVFRPSDQKLDVS~EOLFDVHSULYDGDVEUDVLOHLUDVUHQXQFLDUDPDVHXVFDUJRVHRXIRUDPSUHVRVVHQGR
TXHRXWUDVSHVVRDVDLQGDHVWmRVHQGRLQYHVWLJDGDVSRUDOHJDo}HVGHFRQGXWDDQWLpWLFDHLOHJDOLGHQWLILFDGDV
GXUDQWHWDLVLQYHVWLJDo}HV$OpPGLVVRUHFHQWHPHQWHYLHUDPjWRQDDOHJDo}HVHLQYHVWLJDo}HVGHFRQGXWD
DQWLpWLFDHLOHJDOQRVHWRUGHYDUHMRGHMRLDV
2SRWHQFLDOUHVXOWDGRGHVWDVLQYHVWLJDo}HVpLQFHUWRPDVHODVMiWLYHUDPXPLPSDFWRQHJDWLYRVREUHD
LPDJHPHUHSXWDomRGDVHPSUHVDVHQYROYLGDVEHPFRPRVREUHDSHUFHSomRJHUDOGRPHUFDGRVREUH
D HFRQRPLD EUDVLOHLUD 2 GHVHQYROYLPHQWR GHVVHV FDVRV GH FRQGXWDV DQWLpWLFDV WHP DIHWDGR H SRGH
FRQWLQXDUDDIHWDUDGYHUVDPHQWHRVQHJyFLRVGD&RPSDQKLDVXDFRQGLomRILQDQFHLUDHVHXVUHVXOWDGRV
RSHUDFLRQDLVEHPFRPRRSUHoRGHQHJRFLDomRGHVXDVDo}HV$&RPSDQKLDQmRSRGHSUHYHUVHDV
LQYHVWLJDo}HVHPFXUVRLUmRFRQGX]LUDXPDPDLRULQVWDELOLGDGHSROtWLFDHHFRQ{PLFDQHPVHQRYDV
DOHJDo}HVFRQWUDIXQFLRQiULRVHH[HFXWLYRVGRJRYHUQRHRXFRPSDQKLDVSULYDGDVVXUJLUmRQRIXWXUR
$ &RPSDQKLD WDPEpP QmR SRGH SUHYHU RV UHVXOWDGRV GHVVDV LQYHVWLJDo}HV QHP R LPSDFWRVREUHD
HFRQRPLDEUDVLOHLUDRXRPHUFDGRDFLRQiULREUDVLOHLUR
$OpP GLVVR HP RXWXEUR GH  IRUDP UHDOL]DGDV HOHLo}HV SDUD RV VHJXLQWHV FDUJRV GHSXWDGRV
IHGHUDLVGHSXWDGRVHVWDGXDLVGRVVHQDGRUHVJRYHUQDGRUHVHR3UHVLGHQWHGD5HS~EOLFDQR%UDVLO
VHQGRTXHRVQRYRVHOHLWRVDVVXPLUDPRVUHVSHFWLYRVFDUJRVQRLQtFLRGH&RPRUHVXOWDGRGHXPD
GLVSXWDGDHOHLomRSUHVLGHQFLDORFRQJUHVVLVWD-DLU%ROVRQDURVHWRUQRXRSUHVLGHQWHGR%UDVLOHPGH
MDQHLURGH1mRHVWiFODURVHHSRUTXDQWRWHPSRDVGLYLV}HVSROtWLFDVTXHVXUJLUDPDQWHVGDV
HOHLo}HVFRQWLQXDUmRVREDSUHVLGrQFLDGR6U%ROVRQDURHRVHIHLWRVTXHWDLVGLYLV}HVWHUmRVREUHD
FDSDFLGDGHGR6U%ROVRQDURGHJRYHUQDUR%UDVLOHLPSOHPHQWDUUHIRUPDV(QWUHDVUHIRUPDVHVSHUDGDV
SHOR VHX HOHLWRUDGR GHVWDFDPVH D GD SUHYLGrQFLD H D WULEXWiULD H TXDOTXHU LQFDSDFLGDGH GH
LPSOHPHQWiODV GH IRUPD VDWLVIDWyULD SRGHUi UHGX]LU VLJQLILFDWLYDPHQWH R LQYHVWLPHQWR JHUDO QD
HFRQRPLD H D JHUDomR GH HPSUHJRV UHIOHWLQGR RV SUREOHPDV QR PHUFDGR GH YDORUHV PRELOLiULRV
EUDVLOHLUR
4XDOTXHUFRQWLQXDomRGHWDLVGLYLV}HVSRGHULDUHVXOWDUHPLPSDVVHQR&RQJUHVVRDJLWDomRSROtWLFDH
PDQLIHVWDo}HVPDVVLYDVHRXJUHYHVTXHSRGHULDPDIHWDUDGYHUVDPHQWHDVRSHUDo}HVGD&RPSDQKLD
,QFHUWH]DV HP UHODomR j LPSOHPHQWDomR SHOR QRYR JRYHUQR GH PXGDQoDV UHODWLYDV jV SROtWLFDV
PRQHWiULD ILVFDO H SUHYLGHQFLiULD EHP FRPR j OHJLVODomR SHUWLQHQWH SRGHP FRQWULEXLU SDUD D
LQVWDELOLGDGHHFRQ{PLFD(VVDVLQFHUWH]DVHQRYDVPHGLGDVSRGHPDXPHQWDUDYRODWLOLGDGHGRPHUFDGR
GHWtWXORVEUDVLOHLURV
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23UHVLGHQWHGR%UDVLOWHPSRGHUSDUDGHWHUPLQDUSROtWLFDVHH[SHGLUDWRVJRYHUQDPHQWDLVUHODWLYRVj
FRQGXomRGDHFRQRPLDEUDVLOHLUDHFRQVHTXHQWHPHQWHDIHWDUDVRSHUDo}HVHRGHVHPSHQKRILQDQFHLUR
GDVHPSUHVDVLQFOXLQGRRVGD&RPSDQKLD$&RPSDQKLDQmRSRGHSUHYHUTXDLVSROtWLFDVRVXFHVVRUGD
3UHVLGrQFLDLUiDGRWDUPXLWRPHQRVVHWDLVSROtWLFDVRXPXGDQoDVQDVSROtWLFDVDWXDLVSRGHUmRWHUXP
HIHLWRDGYHUVRVREUHD&RPSDQKLDRXVREUHDHFRQRPLDEUDVLOHLUD

$ LQIODomR H RV HVIRUoRV JRYHUQDPHQWDLV SDUD FRPEDWrOD SRGHP FRQWULEXLU SDUD XP
FHQiULR GH LQFHUWH]D HFRQ{PLFD DIHWDQGR DGYHUVDPHQWH D &RPSDQKLD H R SUHoR GH
PHUFDGRGDVVXDVDo}HV
1R SDVVDGRR %UDVLO UHJLVWURXDOWDVWD[DV GH LQIODomR TXH WLYHUDP HP FRQMXQWR FRP GHWHUPLQDGDV
Do}HVWRPDGDVSHORJRYHUQREUDVLOHLURSDUDFRPEDWrODHHVSHFXODo}HVVREUHTXDLVPHGLGDVVHULDP
DGRWDGDV HIHLWRV QHJDWLYRV VREUH D HFRQRPLD EUDVLOHLUD $V WD[DV GH LQIODomR IRUDP GH  QR
SULPHLURVHPHVWUHGHHPHPHHPFRQIRUPHPHGLGD
SHOR ,*30 $V PHGLGDV DGRWDGDV SHOR JRYHUQR EUDVLOHLUR SDUD R FRQWUROH LQIODFLRQiULR LQFOXtUDP D
PDQXWHQomR GH UtJLGDV SROtWLFDV PRQHWiULDV FRP HOHYDGDV WD[DV GH MXURV FRQVHTXHQWHPHQWH
UHVWULQJLQGR D GLVSRQLELOLGDGH GH FUpGLWR H UHGX]LQGR R FUHVFLPHQWR HFRQ{PLFR 2 &2320
IUHTXHQWHPHQWH DMXVWD D WD[D GH MXURV HP VLWXDo}HV GH LQFHUWH]D HFRQ{PLFD SDUD DWLQJLU PHWDV
HVWDEHOHFLGDV QD SROtWLFD HFRQ{PLFD GR JRYHUQR EUDVLOHLUR $ LQIODomR EHP FRPR DV PHGLGDV
JRYHUQDPHQWDLV SDUD FRPEDWrOD H D HVSHFXODomR S~EOLFD VREUH SRVVtYHLV PHGLGDV JRYHUQDPHQWDLV
IXWXUDVWHPSURGX]LGRHIHLWRVQHJDWLYRVUHOHYDQWHVVREUHDHFRQRPLDEUDVLOHLUDHFRQWULEXtGRSDUDD
LQFHUWH]DHFRQ{PLFDQR%UDVLODXPHQWDQGRDYRODWLOLGDGHGRPHUFDGRGHFDSLWDLVEUDVLOHLURRTXHSRGH
FDXVDUXPHIHLWRDGYHUVRVREUHD&RPSDQKLD
4XDLVTXHUPHGLGDVWRPDGDVSHORJRYHUQREUDVLOHLURQRIXWXURLQFOXLQGRDUHGXomRQDVWD[DVGHMXURV
LQWHUYHQomRQRPHUFDGRGHFkPELRHDLPSOHPHQWDomRGHPHFDQLVPRVSDUDDMXVWDURXGHWHUPLQDUR
YDORUGRUHDOSRGHPGHVHQFDGHDULQIODomRDIHWDQGRDGYHUVDPHQWHRGHVHPSHQKRJHUDOGDHFRQRPLD
EUDVLOHLUD6HR%UDVLOHQIUHQWDULQIODomRDOWDQRIXWXURWDOYH]D&RPSDQKLDQmRSRVVDDMXVWDURVSUHoRV
TXHFREUDGHVHXVFOLHQWHVSDUDFRPSHQVDURVHIHLWRVGDLQIODomRHPVXDHVWUXWXUDGHFXVWRVRTXH
SRGHULDDXPHQWDUVHXVFXVWRVHUHGX]LUVXDVPDUJHQVRSHUDFLRQDLVHOtTXLGDV
$OpP GLVVR QR FDVR GH DXPHQWR GD LQIODomR R JRYHUQR EUDVLOHLUR SRGH RSWDU SRU DXPHQWDU
VLJQLILFDWLYDPHQWHDVWD[DVGHMXURV2DXPHQWRQDVWD[DVGHMXURVSRGHDIHWDUQmRDSHQDVRFXVWRGRV
QRYRVHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVGD&RPSDQKLDPDVWDPEpPRFXVWRGHVHXHQGLYLGDPHQWRDWXDO
EHPFRPRRFDL[DHHTXLYDOHQWHVDFDL[DWtWXORVHYDORUHVPRELOLiULRVHFRQWUDWRVGHDUUHQGDPHQWRD
SDJDUGD&RPSDQKLDTXHHVWmRVXMHLWRVDWD[DVGHMXURV'HVVDIRUPDDIOXWXDomRQDVWD[DVGHMXURV
EUDVLOHLUDV H D LQIODomR SRGHP DIHWDU DGYHUVDPHQWH D &RPSDQKLD SRUTXH HOD WHP HPSUpVWLPRV H
ILQDQFLDPHQWRVLQGH[DGRVjYDULDomRGR&',HjVWD[DVRILFLDLVGHMXURVGHORQJRSUD]R 7-/3 3RU
RXWURODGRXPDUHGXomRVLJQLILFDWLYDQDVWD[DVGH&',7-/3RXLQIODomRSRGHDIHWDUDGYHUVDPHQWHD
UHFHLWDGHVXDVDSOLFDo}HVILQDQFHLUDV
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4XDOTXHUUHEDL[DPHQWRQDFODVVLILFDomRGHFUpGLWRGR%UDVLOSRGHUiDIHWDUDGYHUVDPHQWH
RSUHoRGHQHJRFLDomRGDVDo}HVGD&RPSDQKLD
2VUDWLQJVGHFUpGLWRDIHWDPDSHUFHSomRGHULVFRGRVLQYHVWLPHQWRV$JrQFLDVGHFODVVLILFDomRDYDOLDP
UHJXODUPHQWHR%UDVLOHVHXVUDWLQJVVREHUDQRVWHQGRFRPREDVHGLYHUVRVIDWRUHVLQFOXLQGRWHQGrQFLDV
PDFURHFRQ{PLFDVFRQGLo}HVItVLFDVHRUoDPHQWiULDVPpWULFDVGHHQGLYLGDPHQWRHDSHUVSHFWLYDGH
PXGDQoDVHPTXDLVTXHUGHVVHVIDWRUHV
$VDJrQFLDVGHUDWLQJFRPHoDUDPDUHYLVDUDFODVVLILFDomRGHUDWLQJGHFUpGLWRVREHUDQRGR%UDVLOHP
VHWHPEURGH6XEVHTXHQWHPHQWHR%UDVLOSHUGHXVXDFRQGLomRGHJUDXGHLQYHVWLPHQWRQDVWUrV
SULQFLSDLVDJrQFLDVGHUDWLQJ


6WDQGDUG 3RRUVLQLFLDOPHQWHUHGX]LXRUDWLQJGHFUpGLWREUDVLOHLURGH%%%QHJDWLYRSDUD%%
SRVLWLYR H SRVWHULRUPHQWH UHGX]LXR QRYDPHQWH GH %%SRVLWLYR SDUD %% PDQWHQGR VXD
SHUVSHFWLYD QHJDWLYD VREUH R UDWLQJ FLWDQGR XPD VLWXDomR GH FUpGLWR SLRU GHVGH R SULPHLUR
UHEDL[DPHQWR1RGLDGHMDQHLURGH6WDQGDUG 3RRU¶VUHEDL[RXQRYDPHQWHRUDWLQJGH
FUpGLWREUDVLOHLURGH%%SDUD%%FRPXPDSHUVSHFWLYDHVWiYHOHPYLVWDGDVHOHLo}HVSUHVLGHQFLDLV
HGRVHVIRUoRVGDUHIRUPDGDSUHYLGrQFLD



(PGH]HPEURGH0RRG\VFRORFRXRVUDWLQJVGHHPLVVmRHGHWtWXORV%DDGR%UDVLOHP
UHYLVmR SDUD UHEDL[DPHQWR H SRVWHULRUPHQWH HP IHYHUHLUR GH  UHEDL[RX RV UDWLQJV GH
HPLVVmRHGHWtWXORVSDUDDEDL[RGRJUDXGHLQYHVWLPHQWRHP%DFRPXPDSHUVSHFWLYDQHJDWLYD
FLWDQGR D SHUVSHFWLYD GH XPD PDLRU GHWHULRUDomR QRV LQGLFDGRUHV GH GtYLGD EUDVLOHLUR
FRQVLGHUDQGRXPDPELHQWHGHEDL[RFUHVFLPHQWRHFRPGLQkPLFDVSROtWLFDVGHVDILDGRUDV



)LWFKUHEDL[RXDFODVVLILFDomRGHFUpGLWRVREHUDQRGR%UDVLOSDUD%%SRVLWLYRHPGH]HPEURGH
FRPXPDSHUVSHFWLYDQHJDWLYDFLWDQGRDUiSLGDH[SDQVmRGHGpILFLWRUoDPHQWiULRGRSDtV
HDUHFHVVmRHPQtYHOSLRUGRTXHRHVSHUDGR-iHPPDLRGHD)LWFKUHEDL[RXDFODVVLILFDomR
SDUD%%FRPXPDSHUVSHFWLYDQHJDWLYDDTXDOIRLPDQWLGDHP(PIHYHUHLURGHD
)LWFKUHEDL[RXQRYDPHQWHDFODVVLILFDomRGHFUpGLWRVREHUDQRGR%UDVLOSDUD%%QHJDWLYRFLWDQGR
HQWUH RXWURV PRWLYRV GpILFLWV ILVFDLV D HOHYDGD H FUHVFHQWH FDUJD GD GtYLGD S~EOLFD H D
LPSRVVLELOLGDGH GH LPSOHPHQWDU DV UHIRUPDV TXH PHOKRUDULDP R GHVHPSHQKR HVWUXWXUDO GDV
ILQDQoDVS~EOLFDV

'LDQWH GRV UHEDL[DPHQWRV TXH RFRUUHUDP GHVGH  R %UDVLO SHUGHX VHX VWDWXV GH JUDX GH
LQYHVWLPHQWRQDVWUrVJUDQGHVDJrQFLDVGHUDWLQJHFRQVHTXHQWHPHQWHRVSUHoRVGHQHJRFLDomRGH
YDORUHVPRELOLiULRVGRVPHUFDGRVGHGtYLGDHGHDo}HVEUDVLOHLURIRUDPDIHWDGRVGHPDQHLUDQHJDWLYD
8PSURORQJDPHQWRQDDWXDOUHFHVVmREUDVLOHLUDSRGHULDOHYDUDQRYRVUHEDL[DPHQWRVGHUDWLQJV1D
GDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDRUDWLQJGHFUpGLWREUDVLOHLURHUDFODVVLILFDGRFRPR%%QHJDWLYR
%DH%%QHJDWLYRSHOD6WDQGDUG 3RRUV0RRG\VH)LWFKUHVSHFWLYDPHQWH
$&RPSDQKLDQmRSRGHJDUDQWLUTXHDVDJrQFLDVGHUDWLQJPDQWHUmRHVVDVFODVVLILFDo}HVVREUHRFUpGLWR
EUDVLOHLUR H TXDOTXHU UHEDL[DPHQWR GH UDWLQJV GH FUpGLWR VREHUDQR EUDVLOHLUR SRGHUi DXPHQWDU D
SHUFHSomR GH ULVFR GRV LQYHVWLPHQWRV H FRPR UHVXOWDGR DXPHQWDU R FXVWR GH IXWXUDV HPLVV}HV GH
GtYLGDHDIHWDUDGYHUVDPHQWHRSUHoRGHQHJRFLDomRGDVDo}HVGD&RPSDQKLD
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$ UHODWLYD YRODWLOLGDGH GR PHUFDGR GH FDSLWDLV EUDVLOHLUR SRGHUi UHVWULQJLU
FRQVLGHUDYHOPHQWHDFDSDFLGDGHGRVLQYHVWLGRUHVGHYHQGHUDVDo}HVGD&RPSDQKLDSHOR
SUHoRGHVHMDGRHQRPRPHQWRGHVHMDGR
2LQYHVWLPHQWRHPYDORUHVPRELOLiULRVEUDVLOHLURVFRPRDVDo}HVGD&RPSDQKLDHQYROYHXPJUDXGH
ULVFRPDLRUGRTXHRLQYHVWLPHQWRHPYDORUHVPRELOLiULRVGHHPLWHQWHVGHSDtVHVFXMRVFHQiULRVSROtWLFRV
HHFRQ{PLFRVVmRPDLVHVWiYHLVHHPJHUDOWDLVLQYHVWLPHQWRVVmRFRQVLGHUDGRVHVSHFXODWLYRVSRU
QDWXUH]D(VVHVLQYHVWLPHQWRVHVWmRVXMHLWRVDULVFRVHFRQ{PLFRVHSROtWLFRVWDLVFRPRGHQWUHRXWURV
•

DOWHUDo}HV QR FHQiULR UHJXODWyULR WULEXWiULR HFRQ{PLFR H SROtWLFR TXH SRVVDP DIHWDU D
FDSDFLGDGH GRV LQYHVWLGRUHV GH UHFHEHU SDJDPHQWR QR WRGR RX HP SDUWH UHODWLYR D VHXV
LQYHVWLPHQWRVH

•

UHVWULo}HVDRLQYHVWLPHQWRHVWUDQJHLURHjUHSDWULDomRGRFDSLWDOLQYHVWLGR

2PHUFDGREUDVLOHLURGHYDORUHVPRELOLiULRVpFRQVLGHUDYHOPHQWHPHQRUPHQRVOtTXLGRPDLVYROiWLOH
PDLV FRQFHQWUDGR GR TXH RV JUDQGHV PHUFDGRV GH YDORUHV PRELOLiULRV LQWHUQDFLRQDLV FRPR R GRV
(VWDGRV 8QLGRV (P  GH GH]HPEUR GH  D FDSLWDOL]DomR WRWDO GH PHUFDGR GDV HPSUHVDV
UHODFLRQDGDVQD%6$±%UDVLO%ROVD%DOFmR ³%´ HUDFHUFDGH5WULOK}HVDRSDVVRTXHDVGH]
PDLRUHVHPSUHVDVUHODFLRQDGDVQD%UHSUHVHQWDYDPFHUFDGHGDFDSLWDOL]DomRWRWDOGHPHUFDGR
GH WRGDV DV HPSUHVDV UHODFLRQDGDV TXH ILJXUDYDP QR URO GDV HPSUHVDV QD UHIHULGD GDWD (VVDV
FDUDFWHUtVWLFDVGHPHUFDGRSRGHULDPUHVWULQJLUFRQVLGHUDYHOPHQWHDFDSDFLGDGHGRVWLWXODUHVGDVDo}HV
GD&RPSDQKLDGHYHQGrODVSHORSUHoRHQDGDWDTXHGHVHMDUHPDIHWDQGRGHPRGRGHVIDYRUiYHORV
SUHoRVGHFRPHUFLDOL]DomRGDVDo}HVGD&RPSDQKLD
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'HVFULomRGRVSULQFLSDLVULVFRVGHPHUFDGR
$VRSHUDo}HVGR*UXSR9LYDUD FRQIRUPHDEDL[RGHILQLGR UHSUHVHQWDGDVDWXDOPHQWHSHOD7HOOHULQDH
&RQLSDIRUDPLQLFLDGDVHPHFRQVLVWHPQDIDEULFDomRHYHQGDGHMRLDVHRXWURVDUWLJRV
$7HOOHULQDpUHVSRQViYHOSHODRSHUDomRGRVSRQWRVGHYHQGDSUySULRVHGRVFHQWURVGHGLVWULEXLomR
XPD YH] TXH QmR RSHUD FRP IUDQTXLDV  HQTXDQWR D &RQLSD p UHVSRQViYHO SHOD RSHUDomR GD ~QLFD
IiEULFDGD&RPSDQKLDORFDOL]DGDQD=RQD)UDQFDGH0DQDXVRQGHVmRSURGX]LGRVDSUR[LPDGDPHQWH
GRVSURGXWRVTXHVmRFRPHUFLDOL]DGRVSHOD7HOOHULQD
$SDUWLUGHMXQKRGHDVHPSUHVDVRSHUDFLRQDLV7HOOHULQDH&RQLSDSDVVDUDPDVHUFRQWURODGDV
SHOD9LYDUD
$9LYDUDIRLFRQVWLWXtGDHPGHPDLRGHHSDVVRXDFRQVROLGDUD7HOOHULQDH&RQLSDDSDUWLUGDV
GHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVFRPELQDGDVFRPGDWDEDVHGHGHMXQKRGH$EDL[RDSUHVHQWDPRV
DVLQIRUPDo}HVFRQVWDQWHVGHWDLVLQIRUPDo}HVILQDQFHLUDV
$QiOLVHGHVHQVLELOLGDGH


5LVFRGHFkPELR
3DUDDQiOLVHGHVHQVLELOLGDGHGRVLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURVD$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDHQWHQGHTXH
KiQHFHVVLGDGHGHFRQVLGHUDURVSDVVLYRVHTXLYDOHQWHVUHJLVWUDGRVQREDODQoRSDWULPRQLDOWRUQDQGRDV
RSHUDo}HVDWUHODGDVFRQIRUPHGHPRQVWUDGRQRTXDGURDVHJXLU
HPPLOKDUHVGH5HDLV 
7RWDOGDH[SRVLomRFDPELDO

(P



9DORUQRFLRQDOGRVGHULYDWLYRVILQDQFHLURV



([SRVLomRFDPELDOOtTXLGD

$VVLPSDUDDDQiOLVHGHVHQVLELOLGDGHHVWiVHQGRDSOLFDGRVRPHQWHRPRQWDQWHGH5PLOK}HV
UHVXOWDGRGDVFRQVLGHUDo}HVH[SOLFLWDGDVDQWHULRUPHQWH
3DUDPHQVXUDURLPSDFWROtTXLGRHVWLPDGRQRUHVXOWDGRGRVSUy[LPRVPHVHVGHFRUUHQWHGRVULVFRV
GHIOXWXDomRGHPRHGDHVWUDQJHLUDIRLHODERUDGDDQiOLVHGHVHQVLELOLGDGHGD&RPSDQKLDDRULVFRGD
WD[DGHFkPELRGRVHPSUpVWLPRVHPWUrVFHQiULRV
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1R&HQiULR,DEDL[RIRLGHILQLGDDWD[DGHFkPELRGH5FRPEDVHQDFRWDomRGRGyODUIXWXUR
QHJRFLDGRQD%OLPLWDGRDPHVHV2GyODUIXWXURDGRWDGRIRLRGHGHMXOKRGH1RV&HQiULRV
,,H,,,IRUDPSURMHWDGRVDHUHVSHFWLYDPHQWHDYDORUL]DomRGRGyODU
1DGDWDEDVHGHGHMXQKRGH HPPLOKDUHVGH5HDLV 

&HQiULR

&HQiULR

&HQiULR

,

,,

,,,

9DORUQRFLRQDOGDH[SRVLomROLTXLGD







9DORUMXVWRSURMHWDGR



















5LVFRGR*UXSR

,PSDFWRGDYDULDomRFDPELDO
7D[DGRGyODUQRUWHDPHULFDQR
5LVFRGHWD[DGHMXURV

$VHJXLUHVWiDSUHVHQWDGDDH[SRVLomRDULVFRGHMXURVGDVRSHUDo}HVYLQFXODGDVjYDULDomRGR&',
&RPELQDGR

HPPLOKDUHVGH5HDLV 



7RWDOGRVHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVH[SRVWRVDR&',

$$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDHQWHQGHTXHKiXPEDL[RULVFRGHJUDQGHVYDULDo}HVQR&',HP
&HQiULR, (QWUHWDQWRQDDQiOLVHGHVHQVLELOLGDGHSDUDRULVFRGHDXPHQWRQDWD[D&',TXHDIHWDULD
DVGHVSHVDVILQDQFHLUDVGDV(PSUHVDVIRUDPFRQVLGHUDGRVGRLVFHQiULRVSURMHWDGRVXPFRPDXPHQWR
GH &HQiULR,, HRXWURFRPDXPHQWRGHGDWD[DGR&', &HQiULR,,, 
&HQiULR
,








5LVFRGR*UXSR

)LQDQFLDPHQWRVH[SRVWRVDYDULDomRGR&',
9DORUMXVWRSURMHWDGR
,PSDFWRGDYDULDomRGR&',
7D[DGR&',


&HQiULR
,,

&HQiULR
,,,
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3URFHVVRVMXGLFLDLVDGPLQLVWUDWLYRVRXDUELWUDLVQmRVLJLORVRVHUHOHYDQWHV
$ &RPSDQKLD H VXDV FRQWURODGDV VmR SDUWHV HP SURFHVVRV MXGLFLDLV H DGPLQLVWUDWLYRV GH QDWXUH]D
WULEXWiULDFtYHOUHJXODWyULDDPELHQWDOHWUDEDOKLVWDGHQWUHSURFHVVRVFRPFKDQFHGHSHUGDSURYiYHO
SRVVtYHOHUHPRWD$VSURYLV}HVGD&RPSDQKLDVmRUHJLVWUDGDVFRQIRUPHRVUHJUDPHQWRVFRQWiEHLVFRP
EDVHQDDQiOLVHLQGLYLGXDOGHFDGDSURFHVVRSRUVHXVDGYRJDGRVLQWHUQRVHH[WHUQRVVHQGRFRQVWLWXtGDV
SURYLV}HVSDUDSURFHVVRVDYDOLDGRVSRUVHXVFRQVXOWRUHVMXUtGLFRVFRPRSURFHVVRVFRPFKDQFHGHSHUGD
SURYiYHO
3DUDRVILQVGHVWHLWHPIRUDPFRQVLGHUDGRVFRPRLQGLYLGXDOPHQWHUHOHYDQWHVSURFHVVRVHPTXHD
&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVILJXUDPFRPRSDUWHHTXH L SRVVDPYLUDLPSDFWDUGHIRUPDVLJQLILFDWLYD
R SDWULP{QLR RX RV QHJyFLRV GD &RPSDQKLD RX LL  LQGLYLGXDOPHQWH SRVVDP YLU D LPSDFWDU
QHJDWLYDPHQWHDLPDJHPGD&RPSDQKLD
'HVFUHYHPRVDVHJXLURVSULQFLSDLVSURFHVVRVMXGLFLDLVHDGPLQLVWUDWLYRVLQGLYLGXDOPHQWHUHOHYDQWHVD
TXH D &RPSDQKLD HVWDYD VXMHLWD HP  GH MXQKR GH  VHJUHJDGRV FRQIRUPH VXD QDWXUH]D $
&RPSDQKLDQmRSURYLVLRQDYDORUHVUHIHUHQWHVDRVSURFHVVRVWULEXWiULRVHPTXHHVWDYDHQYROYLGDHP
GHMXQKRGH
&RQWLQJrQFLDV7ULEXWiULDV
3URFHVVR$GPLQLVWUDWLYR
D-Xt]R

7ULEXQDOGH,PSRVWRVH7D[DVGR(VWDGRGH6mR3DXOR 7,763 

E,QVWkQFLD

,QVWkQFLD$GPLQLVWUDWLYD

F'DWDGHLQVWDXUDomR



G3DUWHVQRSURFHVVR

$XWXDQWH)D]HQGDGR(VWDGRGH6mR3DXOR
$XWXDGR7HOOHULQD&RPpUFLRGH3UHVHQWHVH$UWLJRV3DUD'HFRUDo}HV6$

H9DORUHVEHQVRXGLUHLWRV
HQYROYLGRV

5


I3ULQFLSDLVIDWRV

$XWR GH ,QIUDomR YLVDQGR D FREUDQoD GH ,&06 GHYLGR QRV PRPHQWRV GRV
GHVHPEDUDoRVVREUHDVLPSRUWDo}HVGHPHUFDGRULDVDGTXLULGDVGRH[WHULRUSRUVXD
&RQWDH2UGHPPHGLDQWHDLQWHUYHQLrQFLDGHSUHSRVWRVLPSRUWDGRUHV0HUFDGRULDV
HVVDVGHVHPEDUDoDGDVQRPXQLFtSLRGH9LWyULD(6FXMRVUHFROKLPHQWRVVmRGHYLGRV
DR(VWDGRGH6mR3DXOR
0DQWLGR R $XWR GH ,QIUDomR HP VHJXLGD IRL LQWHUSRVWR 5HFXUVR 2UGLQiULR SHOD
7HOOHULQD (P VHVVmR UHDOL]DGD HP  R MXOJDPHQWR IRL FRQYHUWLGR HP
GLOLJrQFLD 2 SURFHVVR UHWRUQRX SDUD GLOLJrQFLD QD 'HOHJDFLD H IRL UHPHWLGR SDUD D
&kPDUD GH &RPpUFLR ([WHULRU &$0(;  VH SURQXQFLDU VREUH R SHGLGR GH
UHFRQVLGHUDomR$JXDUGDQGRUHODWyULRILQDO

J&KDQFHGHSHUGD

3RVVtYHO

K,PSDFWRHPFDVRGHSHUGDGR
SURFHVVR

7HQGR HP YLVWD TXH D GLVFXVVmR DLQGD HVWi QD HVIHUD DGPLQLVWUDWLYD HP FDVR GH
SHUGD FDEHUi D DQiOLVH GH HYHQWXDO SURSRVLWXUD GH DomR MXGLFLDO SDUD DIDVWDU D
FREUDQoD3RUILPFDVRD&RPSDQKLDQmRREWHQKDr[LWRHVWDUiVXMHLWDDRSDJDPHQWR
GRYDORUGRDXWRGHLQIUDomRGHYLGDPHQWHDWXDOL]DGR
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3URFHVVR$GPLQLVWUDWLYR
D-Xt]R

'HOHJDFLD7ULEXWiULDGH-XOJDPHQWRGR(VWDGRGH6mR3DXOR±63

E,QVWkQFLD

,QVWkQFLD$GPLQLVWUDWLYD

F'DWDGHLQVWDXUDomR



G3DUWHVQRSURFHVVR

$XWXDQWH)D]HQGDGR(VWDGRGH6mR3DXOR
$XWXDGR7HOOHULQD&RPpUFLRGH3UHVHQWHVH$UWLJRV3DUD'HFRUDo}HV6$ ³7HOOHULQD´ 

H9DORUHVEHQVRXGLUHLWRV
HQYROYLGRV

5


I3ULQFLSDLVIDWRV

$XWR GH ,QIUDomR ODYUDGR HP UD]mR GR VXSRVWR QmR UHFROKLPHQWR GR ,&06 SHOD
7HOOHULQD QR PRPHQWR GR GHVHPEDUDoR DGXDQHLUR GH PHUFDGRULDV LPSRUWDGDV SRU
&RQWDH2UGHPGD7HOOHULQDWHQGRDLQGDRFRUULGRRLQGHYLGRFUHGLWDPHQWRGR,&06
QRV SHUtRGRV GH  D  H R GHVFXPSULPHQWR GH REULJDomR DFHVVyULD
TXDQGRGDQmRHQWUHJDGHDUTXLYRGLJLWDOFRPDLQWHJUDOLGDGHGDVRSHUDo}HV
-XOJDPHQWR FRQYHUWLGR HP GLOLJrQFLD DJXDUGD FRQFOXVmR H MXOJDPHQWR GD
LPSXJQDomR

J&KDQFHGHSHUGD

5HPRWR

K,PSDFWRHPFDVRGHSHUGDGR
SURFHVVR

7HQGR HP YLVWD TXH D GLVFXVVmR DLQGD HVWi QD HVIHUD DGPLQLVWUDWLYD HP FDVR GH
SHUGD FDEHUi D DQiOLVH GH HYHQWXDO SURSRVLWXUD GH DomR MXGLFLDO SDUD DIDVWDU D
FREUDQoD3RUILPFDVRD&RPSDQKLDQmRREWHQKDr[LWRHVWDUiVXMHLWDDRSDJDPHQWR
GRYDORUGRDXWRGHLQIUDomRGHYLGDPHQWHDWXDOL]DGR

D-Xt]R

7ULEXQDOGH,PSRVWRVH7D[DVGR(VWDGRGH6mR3DXOR 7,763 

E,QVWkQFLD

,QVWkQFLD$GPLQLVWUDWLYD

F'DWDGHLQVWDXUDomR



G3DUWHVQRSURFHVVR

$XWXDQWH)D]HQGDGR(VWDGRGH6mR3DXOR
$XWXDGR7HOOHULQD&RPpUFLRGH3UHVHQWHVH$UWLJRV3DUD'HFRUDo}HV6$ ³7HOOHULQD´ 

H9DORUHVEHQVRXGLUHLWRV
HQYROYLGRV

5


I3ULQFLSDLVIDWRV

$XWR GH ,QIUDomR ODYUDGR HP UD]mR GR VXSRVWR QmR UHFROKLPHQWR GR LPSRVWR SHOR
FOLHQWHQRPRPHQWRGRGHVHPEDUDoRDGXDQHLURGHPHUFDGRULDVLPSRUWDGDVSRU&RQWD
H 2UGHP GD HPSUHVD WHQGR DLQGD RFRUULGR R LQGHYLGR FUHGLWDPHQWR GR ,&06 QRV
SHUtRGRV GH PDLR GH  D VHWHPEUR GH  H R GHVFXPSULPHQWR GH REULJDomR
DFHVVyULD TXDQGR GD QmR HQWUHJD GH DUTXLYR GLJLWDO FRP D LQWHJUDOLGDGH GDV
RSHUDo}HV
2 $XWR GH ,QIUDomR IRL PDQWLGR HP SULPHLUD LQVWkQFLD )RL LQWHUSRVWR 5HFXUVR
2UGLQiULR SHOD 7HOOHULQD 3URWRFROR GH SHWLomR UHTXHUHQGR D MXQWDGD GD tQWHJUD GR
ODXGRGHFRQVWDWDomRHODERUDGRSHODHPSUHVDGHDXGLWRULD3Z&(PIRL
SURIHULGDGHFLVmRTXHGHWHUPLQRXDDQXODomRGDGHFLVmRGHSULPHLUDHGHWHUPLQRXR
UHWRUQR GRV DXWRV SDUD D '7-2VDVFR SDUD QRYR MXOJDPHQWR GD ,PSXJQDomR (P
IRLSURIHULGDQRYDGHFLVmRGHSULPHLUDLQVWkQFLDTXHMXOJRXSURFHGHQWHD
DXWXDomR (P  IRL DSUHVHQWDGR QRYR 5HFXUVR 2UGLQiULR (P VHVVmR GH
MXOJDPHQWRUHDOL]DGDHPD6HJXQGD&kPDUD-XOJDGRUDGHXSURYLPHQWR
DR5HFXUVR2UGLQiULRGD&RPSDQKLDDQXODQGRRDXWRGHLQIUDomR3RVWHULRUPHQWH
IRL LQWHUSRVWR 5HFXUVR (VSHFLDO SHOD )D]HQGD GR (VWDGR GH 6mR 3DXOR DJXDUGD
MXOJDPHQWRGDDGPLVVLELOLGDGH

J&KDQFHGHSHUGD

5HPRWR

K,PSDFWRHPFDVRGHSHUGDGR
SURFHVVR

7HQGR HP YLVWD TXH D GLVFXVVmR DLQGD HVWi QD HVIHUD DGPLQLVWUDWLYD HP FDVR GH
SHUGD FDEHUi D DQiOLVH GH HYHQWXDO SURSRVLWXUD GH DomR MXGLFLDO SDUD DIDVWDU D
FREUDQoD3RUILPFDVRD&RPSDQKLDQmRREWHQKDr[LWRHVWDUiVXMHLWDDRSDJDPHQWR
GRYDORUGRDXWRGHLQIUDomRGHYLGDPHQWHDWXDOL]DGR


3URFHVVR$GPLQLVWUDWLYR
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3URFHVVR$GPLQLVWUDWLYR( 
D-Xt]R

'HOHJDFLD7ULEXWiULDGH-XOJDPHQWRGR(VWDGRGR5LRGH-DQHLUR

E,QVWkQFLD

,QVWkQFLD$GPLQLVWUDWLYD

F'DWDGHLQVWDXUDomR



G3DUWHVQRSURFHVVR

$XWXDQWH)D]HQGDGR(VWDGRGR5LRGH-DQHLUR
$XWXDGR7HOOHULQD&RPpUFLRGH3UHVHQWHVH$UWLJRV3DUD'HFRUDo}HV6$

H9DORUHVEHQVRXGLUHLWRV
HQYROYLGRV

5


I3ULQFLSDLVIDWRV

$XWR GH ,QIUDomR UHIHUHQWH j H[LJrQFLD GH ,&06 H 08/7$ SRU RPLVVmR GH UHFHLWD
UHODWLYD D VDtGDV GH PHUFDGRULDV WULEXWiULDV YHULILFDGD HP FRQIURQWR FRP DV
LQIRUPDo}HV IRUQHFLGDV SHODV DGPLQLVWUDGRUDV GH FDUWmR GH FUpGLWR HRX GpELWR RX
VLPLODU FRP DV TXDLV R FRQWULEXLQWH RSHUD EHP FRPR LQIRUPDo}HV GHFODUDGDV SHOR
FRQWULEXLQWHj6()$=5-QDV*XLDVGH,QIRUPDomRGR,&06
'HFLVmR GH  LQVWkQFLD MXOJRX SURFHGHQWH R ODQoDPHQWR 5HFXUVR 9ROXQWiULR
DSUHVHQWDGR DR &RQVHOKR GH &RQWULEXLQWHV $JXDUGDQGR GHFLVmR GR &RQVHOKR GH
&RQWULEXLQWHV0HPRULDOSURWRFRODGRHPQDPHVPDGDWDKRXYHGHVSDFKR
FRPR5HODWRUGRSURFHVVR

J&KDQFHGHSHUGD

3RVVtYHO

K,PSDFWRHPFDVRGHSHUGDGR
SURFHVVR

7HQGR HP YLVWD TXH D GLVFXVVmR DLQGD HVWi QD HVIHUD DGPLQLVWUDWLYD HP FDVR GH
SHUGD FDEHUi D DQiOLVH GH HYHQWXDO SURSRVLWXUD GH DomR MXGLFLDO SDUD DIDVWDU D
FREUDQoD3RUILPFDVRD&RPSDQKLDQmRREWHQKDr[LWRHVWDUiVXMHLWDDRSDJDPHQWR
GRYDORUGRDXWRGHLQIUDomRGHYLGDPHQWHDWXDOL]DGR


3URFHVVR$GPLQLVWUDWLYR



D-Xt]R

7ULEXQDOGH,PSRVWRVH7D[DVGR(VWDGRGH6mR3DXOR 7,763 

E,QVWkQFLD

,QVWkQFLD$GPLQLVWUDWLYD

F'DWDGHLQVWDXUDomR



G3DUWHVQRSURFHVVR

$XWXDQWH)D]HQGDGR(VWDGRGH6mR3DXOR
$XWXDGR7HOOHULQD&RPpUFLRGH3UHVHQWHVH$UWLJRV3DUD'HFRUDo}HV6$

H9DORUHVEHQVRXGLUHLWRV
HQYROYLGRV

5


I3ULQFLSDLVIDWRV

$XWRGH,QIUDomRYLVDQGRDFREUDQoDGH,&06GHYLGRQRPRPHQWRGRGHVHPEDUDoR
DGXDQHLURVREUHDVLPSRUWDo}HVGHPHUFDGRULDVDGTXLULGDVGRH[WHULRUSRUVXD&RQWD
H 2UGHP PHGLDQWH D LQWHUYHQLrQFLD GH SUHSRVWRV LPSRUWDGRUHV QR PXQLFtSLR GH
9LWyULD(6FXMRVUHFROKLPHQWRVVmRGHYLGRVDR(VWDGRGH6mR3DXOR
0DQWLGRR$XWRGH,QIUDomR3URWRFRODGR5HFXUVR2UGLQiULR1HJDGRSURYLPHQWRDR
5HFXUVR2UGLQiULR3RVWHULRUPHQWHIRLLQWHUSRVWR5HFXUVR(VSHFLDOSHOD&RPSDQKLD
2VDXWRVIRUDPFRQYHUWLGRVHPGLOLJrQFLD$VSDUWHVIRUDPLQWLPDGDVDVHPDQLIHVWDU
VREUH R UHVXOWDGR GD GLOLJrQFLD 0DQLIHVWDomR UHTXHUHQGR D VXVSHQVmR DWp R
MXOJDPHQWRGDUHFRQVLGHUDomRGR5HFRQKHFLPHQWRGHUHFROKLPHQWRGH,PSRUWDo}HV
SRU&RQWDH2UGHP 5,&25' 

J&KDQFHGHSHUGD

5HPRWR

K,PSDFWRHPFDVRGHSHUGDGR
SURFHVVR

7HQGR HP YLVWD TXH D GLVFXVVmR DLQGD HVWi QD HVIHUD DGPLQLVWUDWLYD HP FDVR GH
SHUGD FDEHUi D DQiOLVH GH HYHQWXDO SURSRVLWXUD GH DomR MXGLFLDO SDUD DIDVWDU D
FREUDQoD3RUILPFDVRD&RPSDQKLDQmRREWHQKDr[LWRHVWDUiVXMHLWDDRSDJDPHQWR
GRYDORUGRDXWRGHLQIUDomRGHYLGDPHQWHDWXDOL]DGR



461

PÁGINA: 61 de 376

Formulário de Referência - 2019 - Vivara Participações S.A.

Versão : 1

4.3 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais não sigilosos e relevantes
3URFHVVR$GPLQLVWUDWLYR
D-Xt]R

'HOHJDFLD7ULEXWiULDGH-XOJDPHQWRGR(VWDGRGD%DKLD

E,QVWkQFLD

,QVWkQFLD$GPLQLVWUDWLYD

F'DWDGHLQVWDXUDomR



G3DUWHVQRSURFHVVR

$XWXDQWH)D]HQGDGR(VWDGRGD%DKLD
$XWXDGR7HOOHULQD&RPpUFLRGH3UHVHQWHVH$UWLJRV3DUD'HFRUDo}HV6$

H9DORUHVEHQVRXGLUHLWRV
HQYROYLGRV

5


I3ULQFLSDLVIDWRV

7UDWDVHGHODQoDPHQWRILVFDOHPUD]mRGHVXSRVWDVRPLVV}HVGHVDtGDDWUDYpVGR
DSRQWDPHQWR GH GLYHUJrQFLDV QRV /LYURV GH ,QYHQWiULR   D   ORMD 618
$SUHVHQWDGDLPSXJQDomR

J&KDQFHGHSHUGD

3RVVtYHO

K,PSDFWRHPFDVRGHSHUGDGR
SURFHVVR

7HQGR HP YLVWD TXH D GLVFXVVmR DLQGD HVWi QD HVIHUD DGPLQLVWUDWLYD HP FDVR GH
SHUGD FDEHUi D DQiOLVH GH HYHQWXDO SURSRVLWXUD GH DomR MXGLFLDO SDUD DIDVWDU D
FREUDQoD3RUILPFDVRD&RPSDQKLDQmRREWHQKDr[LWRHVWDUiVXMHLWDDRSDJDPHQWR
GRYDORUGRDXWRGHLQIUDomRGHYLGDPHQWHDWXDOL]DGR


3URFHVVR$GPLQLVWUDWLYR
D-Xt]R

7ULEXQDOGH,PSRVWRVH7D[DVGR(VWDGRGH6mR3DXOR 7,763 

E,QVWkQFLD

,QVWkQFLD$GPLQLVWUDWLYD

F'DWDGHLQVWDXUDomR



G3DUWHVQRSURFHVVR

$XWXDQWH)D]HQGDGR(VWDGRGH6mR3DXOR
$XWXDGR7HOOHULQD&RPpUFLRGH3UHVHQWHVH$UWLJRV3DUD'HFRUDo}HV6$ ³7HOOHULQD´ 

H9DORUHVEHQVRXGLUHLWRV
HQYROYLGRV

5

I3ULQFLSDLVIDWRV

$XWR GH ,QIUDomR ODYUDGR HP UD]mR GR VXSRVWR QmR UHFROKLPHQWR GR LPSRVWR SHOD
7HOOHULQD QR PRPHQWR GR GHVHPEDUDoR DGXDQHLUR GH PHUFDGRULDV LPSRUWDGDV SRU
&RQWDH2UGHPGD7HOOHULQDWHQGRDLQGDRFRUULGRRLQGHYLGRFUHGLWDPHQWRGR,&06
QRV SHUtRGRV GH DJRVWR D GH]HPEUR GH  H R GHVFXPSULPHQWR GH REULJDomR
DFHVVyULD TXDQGR GD QmR HQWUHJD GH DUTXLYR GLJLWDO FRP D LQWHJUDOLGDGH GDV
RSHUDo}HV
(P  IRL SURWRFRODGD GD 'HIHVD $ GHIHVD IRL SDUFLDOPHQWH GHIHULGD
UHGX]LQGR R $XWR GH ,QIUDomR H ,PSRVLomR GH 0XOWD (P  D )D]HQGD
(VWDGXDOLQWHUS{V5HFXUVRGH2ItFLRHSRVWHULRUPHQWHD7HOOHULQDLQWHUS{VGH5HFXUVR
2UGLQiULR (P GHFLVmR SURIHULGD HP  IRL GDGR SDUFLDO SURYLPHQWR DR
5HFXUVR 2UGLQiULR GDV SDUWHV (P  D )D]HQGD SURWRFRORX GR 5HFXUVR
(VSHFLDO'HIHULGRRSURFHVVDPHQWRGR3HGLGRGHUHWLILFDomRGRMXOJDGR(PGHFLVmR
SURIHULGDHPQmRIRLGDGRSURYLPHQWRDR3HGLGRGH5HWLILFDomRGH-XOJDGR
HRMXOJDPHQWRIRLFRQYHUWLGRHPGLOLJrQFLD(PRVDXWRVIRUDPUHPHWLGRV
DR3RVWR)LVFDO

J&KDQFHGHSHUGD

3RVVtYHO

K,PSDFWRHPFDVRGHSHUGDGR
SURFHVVR

7HQGR HP YLVWD TXH D GLVFXVVmR DLQGD HVWi QD HVIHUD DGPLQLVWUDWLYD HP FDVR GH
SHUGD FDEHUi D DQiOLVH GH HYHQWXDO SURSRVLWXUD GH DomR MXGLFLDO SDUD DIDVWDU D
FREUDQoD3RUILPFDVRD7HOOHULQDQmRREWHQKDr[LWRHVWDUiVXMHLWDDRSDJDPHQWR
GRYDORUGRDXWRGHLQIUDomRGHYLGDPHQWHDWXDOL]DGR
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3URFHVVR$GPLQLVWUDWLYR
D-Xt]R

'HOHJDFLD7ULEXWiULDGH-XOJDPHQWRGR(VWDGRGH6mR3DXOR

E,QVWkQFLD

,QVWkQFLD$GPLQLVWUDWLYD

F'DWDGHLQVWDXUDomR



G3DUWHVQRSURFHVVR

$XWXDQWH)D]HQGDGR(VWDGRGH6mR3DXOR
$XWXDGR7HOOHULQD&RPpUFLRGH3UHVHQWHVH$UWLJRV3DUD'HFRUDo}HV6$ ³7HOOHULQD´ 

H9DORUHVEHQVRXGLUHLWRV
HQYROYLGRV

5

I3ULQFLSDLVIDWRV

$XWR GH ,QIUDomR ODYUDGR HP UD]mR GR VXSRVWR QmR UHFROKLPHQWR GR LPSRVWR SHOD
7HOOHULQD QR PRPHQWR GR GHVHPEDUDoR DGXDQHLUR GH PHUFDGRULDV LPSRUWDGDV SRU
&RQWDH2UGHPWHQGRDLQGDRFRUULGRRLQGHYLGRFUHGLWDPHQWRGR,&06QRVSHUtRGRV
GHMXQKRDQRYHPEURGH
0DQWLGR R $XWR GH ,QIUDomR H LPSRVLomR GH PXOWD 3URWRFROR GH 5HFXUVR 2UGLQiULR
SHODHPSUHVD-XOJDPHQWRFRQYHUWLGRHPGLOLJrQFLDUHPHVVDSDUDRSRVWRILVFDO

J&KDQFHGHSHUGD

3RVVtYHO

K,PSDFWRHPFDVRGHSHUGDGR
SURFHVVR

7HQGR HP YLVWD TXH D GLVFXVVmR DLQGD HVWi QD HVIHUD DGPLQLVWUDWLYD HP FDVR GH
SHUGD FDEHUi D DQiOLVH GH HYHQWXDO SURSRVLWXUD GH DomR MXGLFLDO SDUD DIDVWDU D
FREUDQoD3RUILPFDVRD&RPSDQKLDQmRREWHQKDr[LWRHVWDUiVXMHLWDDRSDJDPHQWR
GRYDORUGRDXWRGHLQIUDomRGHYLGDPHQWHDWXDOL]DGR


$omR$QXODWyULD
D-Xt]R

9DUDGD-XVWLoD)HGHUDGH0DQDXV$0

E,QVWkQFLD

,QVWkQFLD

F'DWDGHLQVWDXUDomR



G3DUWHVQRSURFHVVR

$XWRU7HOOHULQD&RPpUFLRGH3UHVHQWHVH$UWLJRV3DUD'HFRUDo}HV6$ ³7HOOHULQD´ 

5pX8QLmR)HGHUDO

H9DORUHVEHQVRXGLUHLWRV
HQYROYLGRV

5


I3ULQFLSDLVIDWRV

$omR$QXODWyULDFRPSHGLGRGHWXWHODDQWHFLSDGDSDUDVXVSHQGHUDH[LJLELOLGDGHGRV
GpELWRV LQVFULWR HP GtYLGD DWLYD VRE DV FHUWLG}HV Q 
   H  TXH
IRUDP REMHWR GH 3(5'&203V 7XWHOD DQWHFLSDGD GHIHULGD LQWHUSRVWR $JUDYR GH
,QVWUXPHQWR Q  SHOD )D]HQGD 1DFLRQDO  DJXDUGD
FRQFOXVmR1RSULQFLSDOGHIHULGDDSURYDSHULFLDO3HUtFLDHPDQGDPHQWR

J&KDQFHGHSHUGD

3RVVtYHO

K,PSDFWRHPFDVRGHSHUGDGR
SURFHVVR

(PFDVRGHSHUGDD7HOOHULQD WHUiTXHHIHWXDURSDJDPHQWRGRYDORUGRODQoDPHQWR
HP GLVFXVVmR GHYLGDPHQWH DWXDOL]DGR $OpP GDV FRQVHTXrQFLDV ILQDQFHLUDV QmR
IRUDPYLVOXPEUDGDVRXWUDVFRQVHTXrQFLDVHPFDVRGHSHUGDQDGHPDQGD
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$omR'HFODUDWyULD 3URFHVVR$GPLQLVWUDWLYR 
D-Xt]R

9DUDGD)D]HQGD3~EOLFDGR7ULEXQDOGH-XVWLoDGR(VWDGRGH6mR3DXOR

E,QVWkQFLD

,QVWkQFLD

F'DWDGHLQVWDXUDomR



G3DUWHVQRSURFHVVR

$XWRU7HOOHULQD&RPpUFLRGH3UHVHQWHVH$UWLJRV3DUD'HFRUDo}HV6$
5pX)D]HQGDGR(VWDGRGH6mR3DXOR

H9DORUHVEHQVRXGLUHLWRV
HQYROYLGRV

5

I3ULQFLSDLVIDWRV

$XWRGH,QIUDomRH,PSRVLomRGH0XOWD ,&060XOWD UHODWLYRDRVH[HUFtFLRVH
 DSXUDGR DWUDYpV GD GLYHUJrQFLD GH LQIRUPDo}HV QDV *,$V H 5$,&06 )RL
DSOLFDGDPXOWDSRULQFRUUHomRQD*,$
)RL PDQWLGR R $,,0 HP SULPHLUD LQVWkQFLD DGPLQLVWUDWLYD SRVWHULRUPHQWH IRL
LQWHUSRVWR5HFXUVR2UGLQiULRSHOD7HOOHULQDQHJDGRSURYLPHQWR,QWHUSRVWR5HFXUVR
(VSHFLDO$&kPDUD6XSHULRUFRQKHFHXR5HFXUVR(VSHFLDOSRUpPQHJRXSURYLPHQWR
XPDYH]TXHRSHGLGRQmRYHUVRXVREUHDQXOLGDGH
([DXULGDVWRGDVDVPHGLGDVFDEtYHLVQRSURFHVVRDGPLQLVWUDWLYRD7HOOHULQDDMXL]RX
$omR'HFODUDWyULDGH$QWHFLSDomRGHJDUDQWLDGHIXWXUD([HFXomR)LVFDOSDUDFREUDQoD
GRGpELWRFRQVWLWXtGRSRUPHLRGR$,,0Q
(P  IRL MXOJDGD SURFHGHQWH D GHPDQGD SDUD DFROKHU D FDXomR H SDUD
HPLVVmR GD FHUWLGmR SRVLWLYD FRP HIHLWRV GH QHJDWLYD GH GpELWRV HYLWDQGRVH R
SURWHVWRGD&'$FRUUHVSRQGHQWHRXVXVSHQGHQGRVHRVVHXVHIHLWRVREORTXHLRGD
LQVFULomRHVWDGXDODWpRWpUPLQRGDH[HFXomRILVFDODVHUDMXL]DGD
$ )D]HQGD 3~EOLFD LQWHUS{V HP  UHFXUVR GH $SHODomR DSUHVHQWDGD
FRQWUDUUD]}HVSHOD7HOOHULQD$WXDOPHQWHDJXDUGDVHMXOJDPHQWRGH$SHODomR

J&KDQFHGHSHUGD

3RVVtYHOSDUDIXWXUD([HFXomR)LVFDO
5HPRWDSDUD$omR'HFODUDWyULD

K,PSDFWRHPFDVRGHSHUGDGR
SURFHVVR

(PFDVRGHSHUGDD7HOOHULQDWHUiTXHHIHWXDURSDJDPHQWRGRYDORUGRODQoDPHQWR
HPGLVFXVVmRGHYLGDPHQWHDWXDOL]DGRFRQVXEVWDQFLDGRVHPIXWXUD([HFXomR)LVFDO
$OpPGDVFRQVHTXrQFLDVILQDQFHLUDVQmRIRUDPYLVOXPEUDGDVRXWUDVFRQVHTXrQFLDV
HPFDVRGHSHUGDQDGHPDQGD


3URFHVVR$GPLQLVWUDWLYR
D-Xt]R

&RQVHOKR$GPLQLVWUDWLYRGH5HFXUVRV)LVFDLV &$5) 

E,QVWkQFLD

,QVWkQFLD$GPLQLVWUDWLYD

F'DWDGHLQVWDXUDomR



G3DUWHVQRSURFHVVR

$XWXDQWH8QLmR)HGHUDO
$XWXDGR7HOOHULQD&RPpUFLRGH3UHVHQWHVH$UWLJRV3DUD'HFRUDo}HV6$

H9DORUHVEHQVRXGLUHLWRV
HQYROYLGRV

5

I3ULQFLSDLVIDWRV

$XWRGH,QIUDomRODYUDGRSDUDH[LJrQFLDGH,PSRVWRVREUH3URGXWRV,QGXVWULDOL]DGRV
,3, DFUHVFLGRGHMXURVHPXOWDVREUHDVRSHUDo}HVGHLPSRUWDomRUHDOL]DGDVHQWUH
MDQHLURHPDLRGHHPGHFRUUrQFLDGDSHUGDGHGLUHLWRGRVEHQHItFLRVILVFDLVGD
=RQD)UDQFDGH0DQDXV
$FyUGmRMXOJDQGRSURFHGHQWHDLPSXJQDomRDSUHVHQWDGDSHODHPSUHVD5HFXUVRGH
2ItFLRLQWHUSRVWRDJXDUGDUHODWRULDQR&$5)

J&KDQFHGHSHUGD

3RVVtYHO

K,PSDFWRHPFDVRGHSHUGDGR
SURFHVVR

7HQGR HP YLVWD TXH D GLVFXVVmR DLQGD HVWi QD HVIHUD DGPLQLVWUDWLYD HP FDVR GH
SHUGD FDEHUi D DQiOLVH GH HYHQWXDO SURSRVLWXUD GH DomR MXGLFLDO SDUD DIDVWDU D
FREUDQoD3RUILPFDVRD&RPSDQKLDQmRREWHQKDr[LWRHVWDUiVXMHLWDDRSDJDPHQWR
GRYDORUGRDXWRGHLQIUDomRGHYLGDPHQWHDWXDOL]DGR
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3URFHVVR$GPLQLVWUDWLYR
D-Xt]R

&RQVHOKR$GPLQLVWUDWLYRGH5HFXUVRV)LVFDLV ³&$5)´ 

E,QVWkQFLD

,QVWkQFLD$GPLQLVWUDWLYD

F'DWDGHLQVWDXUDomR



G3DUWHVQRSURFHVVR

$XWXDQWH8QLmR)HGHUDO
$XWXDGR7HOOHULQD&RPpUFLRGH3UHVHQWHVH$UWLJRV3DUD'HFRUDo}HV6$ ³7HOOHULQD´ 

H9DORUHVEHQVRXGLUHLWRV
HQYROYLGRV

5

I3ULQFLSDLVIDWRV

$XWRGH,QIUDomRODYUDGRSDUDH[LJrQFLDGH3,6H&RILQVDFUHVFLGRVGHMXURVHPXOWD
VREUH DV RSHUDo}HV GH LPSRUWDomR UHDOL]DGDV HQWUH MDQHLUR H PDLR GH  HP
GHFRUUrQFLD GD SHUGD DR GLUHLWR GRV EHQHItFLRV ILVFDLV GD =RQD )UDQFD GH 0DQDXV
'HVPHPEUDPHQWRGR3$Q
3URWRFRODGD LPSXJQDomR UHTXHUHQGR D QXOLGDGH GR DXWR GH LQIUDomR HP VHGH GH
SUHOLPLQDU H LPSURFHGrQFLD GR SHGLGR GH SDJDPHQWR GR FUpGLWR WULEXWiULR H VHX
FDQFHODPHQWR LQWHJUDO XPD YH] GHPRQVWUDGD D H[LVWrQFLD GRV LQVXPRV ([SHGLGR
GHVSDFKR SDUD VDQHDPHQWR RUGHQDQGR D VHJUHJDomR GRV GpELWRV GH 3,6&2),16
3URIHULGRYRWRGHFRQYHUVmRHPGLOLJrQFLDDILPGHLQWLPDUD7HOOHULQDDDSUHVHQWDU
RV GRFXPHQWRV FRPSUREDWyULRV GDV FRPSUDV GH LQVXPRV GLVFXWLGRV QRV DXWRV
,QWLPDomR TXDQWR DR WHRU GD GLOLJrQFLD 5HVSRVWD GR 7HUPR GH ,QWLPDomR )LVFDO
LQGLFDQGRjLPSURFHGrQFLDGDDXWXDomR$SUHVHQWDGDPDQLIHVWDomRFRQFRUGDQGRFRP
RUHVXOWDGRGDGLOLJrQFLD$FyUGmRMXOJDQGRSURFHGHQWHDLPSXJQDomRDSUHVHQWDGD
SHOD7HOOHULQD5HFXUVRGH2ItFLRLQWHUSRVWRDJXDUGDUHODWRULDQR&$5)

J&KDQFHGHSHUGD

3RVVtYHO

K,PSDFWRHPFDVRGHSHUGDGR
SURFHVVR

7HQGR HP YLVWD TXH D GLVFXVVmR DLQGD HVWi QD HVIHUD DGPLQLVWUDWLYD HP FDVR GH
SHUGD FDEHUi D DQiOLVH GH HYHQWXDO SURSRVLWXUD GH DomR MXGLFLDO SDUD DIDVWDU D
FREUDQoD3RUILPFDVRD&RPSDQKLDQmRREWHQKDr[LWRHVWDUiVXMHLWDDRSDJDPHQWR
GRYDORUGRDXWRGHLQIUDomRGHYLGDPHQWHDWXDOL]DGR


3URFHVVR$GPLQLVWUDWLYR



D-Xt]R

&RQVHOKR$GPLQLVWUDWLYRGH5HFXUVRV)LVFDLV ³&$5)´ 

E,QVWkQFLD

,QVWkQFLD$GPLQLVWUDWLYD

F'DWDGHLQVWDXUDomR



G3DUWHVQRSURFHVVR

$XWXDQWH8QLmR)HGHUDO
$XWXDGR7HOOHULQD&RPpUFLRGH3UHVHQWHVH$UWLJRV3DUD'HFRUDo}HV6$

H9DORUHVEHQVRXGLUHLWRV
HQYROYLGRV

5

I3ULQFLSDLVIDWRV

$XWRGH,QIUDomRODYUDGRSDUDH[LJrQFLDGH,PSRVWRVREUH3URGXWRV,QGXVWULDOL]DGRV
,3, ,PSRVWRGH,PSRUWDomR3,6H&2),16DFUHVFLGRVGHMXURVHPXOWDVVREUHDV
RSHUDo}HV GH LPSRUWDomR UHDOL]DGDV QR SHUtRGR GH MDQHLUR D GH]HPEUR
HPGHFRUUrQFLDGDSHUGDDRGLUHLWRGRVEHQHItFLRVILVFDLVGD=RQD)UDQFDGH0DQDXV
3URWRFRODGD LPSXJQDomR UHTXHUHQGR D QXOLGDGH GR DXWR GH LQIUDomR HP VHGH GH
SUHOLPLQDU H LPSURFHGrQFLD GR SHGLGR GH SDJDPHQWR GR FUpGLWR WULEXWiULR H VHX
FDQFHODPHQWR LQWHJUDO XPD YH] GHPRQVWUDGD D H[LVWrQFLD GRV LQVXPRV ([SHGLGR
GHVSDFKR SDUD VDQHDPHQWR RUGHQDQGR D VHJUHJDomR GRV GpELWRV GH 3,6&2),16
3URIHULGRYRWRGHFRQYHUVmRHPGLOLJrQFLDDILPGHLQWLPDUDHPSUHVDDDSUHVHQWDU
RV GRFXPHQWRV FRPSUREDWyULRV GDV FRPSUDV GH LQVXPRV GLVFXWLGRV QRV DXWRV
,QWLPDomR TXDQWR DR WHRU GD GLOLJrQFLD 5HVSRVWD GR 7HUPR GH ,QWLPDomR )LVFDO
LQGLFDQGRjLPSURFHGrQFLDGDDXWXDomR$SUHVHQWDGDPDQLIHVWDomRFRQFRUGDQGRFRP
RUHVXOWDGRGDGLOLJrQFLD$FyUGmRMXOJDQGRSURFHGHQWHRDXWRGHLQIUDomR5HFXUVR
9ROXQWiULRLQWHUSRVWRDJXDUGDUHODWRULDQR&$5)

J&KDQFHGHSHUGD

3RVVtYHO

K,PSDFWRHPFDVRGHSHUGDGR
SURFHVVR

7HQGR HP YLVWD TXH D GLVFXVVmR DLQGD HVWi QD HVIHUD DGPLQLVWUDWLYD HP FDVR GH
SHUGD FDEHUi D DQiOLVH GH HYHQWXDO SURSRVLWXUD GH DomR MXGLFLDO SDUD DIDVWDU D
FREUDQoD3RUILPFDVRD&RPSDQKLDQmRREWHQKDr[LWRHVWDUiVXMHLWDDRSDJDPHQWR
GRYDORUGRDXWRGHLQIUDomRGHYLGDPHQWHDWXDOL]DGR
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3URFHVVR$GPLQLVWUDWLYR
D-Xt]R

'HOHJDFLDGD5HFHLWD)HGHUDO

E,QVWkQFLD

,QVWkQFLD$GPLQLVWUDWLYD

F'DWDGHLQVWDXUDomR



G3DUWHVQRSURFHVVR

$XWXDQWH8QLmR)HGHUDO
$XWXDGR7HOOHULQD&RPpUFLRGH3UHVHQWHVH$UWLJRV3DUD'HFRUDo}HV6$ ³7HOOHULQD´ 

H9DORUHVEHQVRXGLUHLWRV
HQYROYLGRV

5

I3ULQFLSDLVIDWRV

7UDWDVHGH$XWRGH,QIUDomRFRPDILQDOLGDGHGHFREUDURVXSRVWRFUpGLWRWULEXWiULR
UHIHUHQWHD,3,GRVSHUtRGRVGHD7UDWDVHGHODQoDPHQWR
WULEXWiULR FRP H[LJLELOLGDGH VXVSHQVD HP UD]mR GH OLPLQDU QRV DXWRV GR SURFHVVR
HPTXHVHGLVFXWHDQmRLQFLGrQFLDGRLPSRVWR,3,QR
GHVHPEDUDoR H QD UHYHQGD GH SURGXWRV LPSRUWDGRV ,PSXJQDomR DSUHVHQWDGD HP


J&KDQFHGHSHUGD

3RVVtYHO

K,PSDFWRHPFDVRGHSHUGDGR
SURFHVVR

7HQGR HP YLVWD TXH D GLVFXVVmR DLQGD HVWi QD HVIHUD DGPLQLVWUDWLYD HP FDVR GH
SHUGD FDEHUi D DQiOLVH GH HYHQWXDO SURSRVLWXUD GH DomR MXGLFLDO SDUD DIDVWDU D
FREUDQoD3RUILPFDVRD7HOOHULQDQmRREWHQKDr[LWRHVWDUiVXMHLWDDRSDJDPHQWR
GRYDORUGRDXWRGHLQIUDomRGHYLGDPHQWHDWXDOL]DGR


$omR$QXODWyULDQ $XWRGH,QIUDomR 
D-Xt]R

9DUDGD)D]HQGD3~EOLFDGD&RPDUFDGR5LRGH-DQHLUR

E,QVWkQFLD

,QVWkQFLD$GPLQLVWUDWLYD

F'DWDGHLQVWDXUDomR



G3DUWHVQRSURFHVVR

$XWRUD7HOOHULQD&RPpUFLRGH3UHVHQWHVH$UWLJRV3DUD'HFRUDo}HV6$ ³7HOOHULQD´ 
5pX)D]HQGDGR(VWDGRGR5LRGH-DQHLUR

H9DORUHVEHQVRXGLUHLWRV
HQYROYLGRV

5

I3ULQFLSDLVIDWRV

7UDWDVHRFDVRGRVDXWRVGH$omR$QXODWyULDGH'pELWRV)LVFDLVDWUDYpVGDTXDOVH
YLVDDDQXODomRGRDXWRGHLQIUDomRQDWUDYpVGRTXDOVHH[LJH,&06
VXSRVWDPHQWH GHYLGR HP YLUWXGH GD VXSRVWD GLIHUHQoD HQWUH RV YDORUHV GHFODUDGRV
QDV*,$HRVUHODWyULRVIRUQHFLGRVSHODVHPSUHVDVGHFDUWmRGHFUpGLWRHGpELWRQR
SHUtRGR GH DJRVWR D GH]HPEUR )RL GHIHULGD OLPLQDUPHQWH D VXVSHQVmR GD
H[LJLELOLGDGHGRFUpGLWRWULEXWiULRSHORMXt]R$SUHVHQWDGDFRQWHVWDomRSHOD)D]HQGD
3~EOLFD$7HOOHULQDDSUHVHQWRX5pSOLFDHP'HIHULGDDSURGXomRGHSURYD
SHULFLDOHGRFXPHQWDO3URWRFRODGDSHWLomRGHTXHVLWRVQRGLD$JXDUGDVH
HODERUDomRGHODXGRSHULFLDO

J&KDQFHGHSHUGD

5HPRWD

K,PSDFWRHPFDVRGHSHUGDGR
SURFHVVR

(PFDVRGHSHUGDD7HOOHULQDWHUiTXHHIHWXDURSDJDPHQWRGRYDORUGRODQoDPHQWR
HP GLVFXVVmR GHYLGDPHQWH DWXDOL]DGR $OpP GDV FRQVHTXrQFLDV ILQDQFHLUDV QmR
IRUDPYLVOXPEUDGDVRXWUDVFRQVHTXrQFLDVHPFDVRGHSHUGDQDGHPDQGD

3URFHVVRGH&UpGLWR7ULEXWiULR
3URFHVVR$GPLQLVWUDWLYR
D-Xt]R

'HOHJDFLDGD5HFHLWD)HGHUDOGR%UDVLO

E,QVWkQFLD

,QVWkQFLD$GPLQLVWUDWLYD

F'DWDGHLQVWDXUDomR



G3DUWHVQRSURFHVVR

5HTXHUHQWH7HOOHULQD&RPpUFLRGH3UHVHQWHVH$UWLJRV3DUD'HFRUDo}HV6$
5HTXHULGD6HFUHWDULDGD5HFHLWD)HGHUDOGR%UDVLO
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3URFHVVR$GPLQLVWUDWLYR
H9DORUHVEHQVRXGLUHLWRV

5

HQYROYLGRV
I3ULQFLSDLVIDWRV

3URFHVVR DGPLQLVWUDWLYR UHODWLYR j KDELOLWDomR GH FUpGLWRV FRP EDVH HP GHFLVmR
WUDQVLWDGDHPMXOJDGRQR3URFHVVRUHODWLYRDH[FOXVmR
GH,&06GDEDVHGHFiOFXORGH3,6H&2),16$JXDUGDQGRGHIHULPHQWRGDKDELOLWDomR
GHFUpGLWR
&RQVLGHUDQGRKDYHUSHQGrQFLDGHMXOJDPHQWRGRVHPEDUJRVGHGHFODUDomRRSRVWRV
SHOD)D]HQGD1DFLRQDOQROHDGLQJFDVH QmRQRFDVRGD&RPSDQKLDTXHMiWUDQVLWRX
HPMXOJDGRIDYRUDYHOPHQWHDHOD UHODWLYRjPHVPDGLVFXVVmR 5(Q35 p
SRVVtYHO DLQGD KDYHU FRQWURYpUVLDV TXDQWR DRV HIHLWRV GD GHFLVmR RX DWp PHVPR
TXDQWRDRVPRQWDQWHVGRVFUpGLWRVSDVVtYHLVGHXWLOL]DomRSHORVFRQWULEXLQWHV

J&KDQFHGHSHUGD

1mRDSOLFiYHOVHQGRTXHVHWUDWDGHSURFHVVRGHFUpGLWR

K,PSDFWRHPFDVRGHSHUGDGR

1mRDSOLFiYHOVHQGRTXHVHWUDWDGHSURFHVVRGHFUpGLWR

SURFHVVR


3URFHVVR$GPLQLVWUDWLYR
D-Xt]R

'HOHJDFLDGD5HFHLWD)HGHUDOGR%UDVLO

E,QVWkQFLD

,QVWkQFLD$GPLQLVWUDWLYD

F'DWDGHLQVWDXUDomR
G3DUWHVQRSURFHVVR


5HTXHUHQWH7HOOHULQD&RPpUFLRGH3UHVHQWHVH$UWLJRV3DUD'HFRUDo}HV6$
5HTXHULGD6HFUHWDULDGD5HFHLWD)HGHUDOGR%UDVLO

H9DORUHVEHQVRXGLUHLWRV

5

HQYROYLGRV
I3ULQFLSDLVIDWRV

3URFHVVR DGPLQLVWUDWLYR UHODWLYR j KDELOLWDomR GH FUpGLWRV FRP EDVH HP GHFLVmR
WUDQVLWDGDHPMXOJDGRQR3URFHVVRUHODWLYRDH[FOXVmR
GH,&06GDEDVHGHFiOFXORGH3,6H&2),16$JXDUGDQGRGHIHULPHQWRGDKDELOLWDomR
GHFUpGLWR
&RQVLGHUDQGRKDYHUSHQGrQFLDGHMXOJDPHQWRGRVHPEDUJRVGHGHFODUDomRRSRVWRV
SHOD)D]HQGD1DFLRQDOQROHDGLQJFDVH QmRQRFDVRGD&RPSDQKLDTXHMiWUDQVLWRX
HPMXOJDGRIDYRUDYHOPHQWHDHOD UHODWLYRjPHVPDGLVFXVVmR 5(Q35 p
SRVVtYHO DLQGD KDYHU FRQWURYpUVLDV TXDQWR DRV HIHLWRV GD GHFLVmR RX DWp PHVPR
TXDQWRDRVPRQWDQWHVGRVFUpGLWRVSDVVtYHLVGHXWLOL]DomRSHORVFRQWULEXLQWHV

J&KDQFHGHSHUGD

1mRDSOLFiYHOVHQGRTXHVHWUDWDGHSURFHVVRGHFUpGLWR

K,PSDFWRHPFDVRGHSHUGDGR

1mRDSOLFiYHOVHQGRTXHVHWUDWDGHSURFHVVRGHFUpGLWR

SURFHVVR
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3URFHVVRVMXGLFLDLVDGPLQLVWUDWLYRVRXDUELWUDLVQmRVLJLORVRVFXMDVSDUWHVFRQWUiULDV
VHMDP DGPLQLVWUDGRUHV H[DGPLQLVWUDGRUHV FRQWURODGRUHV H[FRQWURODGRUHV RX
LQYHVWLGRUHV
1mRKiSURFHVVRVMXGLFLDLVDGPLQLVWUDWLYRVRXDUELWUDLVQmRVLJLORVRVHPTXHD&RPSDQKLDRXVXDV
FRQWURODGDVVHMDPSDUWHVHFXMDVSDUWHVFRQWUiULDVVHMDPVHXVDGPLQLVWUDGRUHVRXH[DGPLQLVWUDGRUHV
FRQWURODGRUHVRXH[FRQWURODGRUHVRXVHXVLQYHVWLGRUHVRXGHVXDVFRQWURODGDV
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4.4 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais não sigilosos cujas partes contrárias sejam
administradores, ex-administradores, controladores, ex-controladores ou investidores

±,QGLFDURYDORUWRWDOSURYLVLRQDGRVHKRXYHUGRVSURFHVVRVGHVFULWRVQRLWHP
1mR DSOLFiYHO 1mR Ki SURFHVVRV MXGLFLDLV DGPLQLVWUDWLYRV RX DUELWUDLV QmR VLJLORVRV HP TXH D
&RPSDQKLDRXVXDVFRQWURODGDVVHMDPSDUWHVHFXMDVSDUWHVFRQWUiULDVVHMDPVHXVDGPLQLVWUDGRUHVRX
H[DGPLQLVWUDGRUHVFRQWURODGRUHVRXH[FRQWURODGRUHVRXVHXVLQYHVWLGRUHVRXGHVXDVFRQWURODGDV
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4.5 - Processos sigilosos relevantes

3URFHVVRVVLJLORVRVUHOHYDQWHV
1DGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDQmRKiSURFHVVRVUHOHYDQWHVTXHWUDPLWDPHPVHJUHGRGH
MXVWLoDHPTXHD&RPSDQKLDRXVXDV&RQWURODGDVVHMDPSDUWH
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4.6 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais repetitivos ou conexos, não sigilosos
e relevantes em conjunto
3URFHVVRVMXGLFLDLVDGPLQLVWUDWLYRVRXDUELWUDLVUHSHWLWLYRVRXFRQH[RVQmRVLJLORVRV
HUHOHYDQWHVHPFRQMXQWR
$SUHVHQWDPRV DEDL[R RV SURFHVVRV MXGLFLDLV DGPLQLVWUDWLYRV RX DUELWUDLV UHSHWLWLYRV RX FRQH[RV
EDVHDGRVHPIDWRVHFDXVDVMXUtGLFDVVHPHOKDQWHVQmRVLJLORVRVHUHOHYDQWHVHPFRQMXQWRGRVTXDLV
D&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVVmRSDUWHV
(P  GH MXQKR GH  D &RPSDQKLD PDQWLQKD SURYLVmR GH 5 SDUD DV Do}HV
UHQRYDWyULDVQDVTXDLVHVWDYDHQYROYLGD
3URFHVVRV&tYHLV
9DORUHV(QYROYLGRV

5
7UDWDVHGH QRYHQWDHXPD Do}HVUHQRYDWyULDVSRUPHLRGDVTXDLVD7HOOHULQD&RPpUFLR

3UiWLFDTXHFDXVRXWDO
FRQWLQJrQFLD

GH 3UHVHQWHV H $UWLJRV SDUD 'HFRUDo}HV 6$ EXVFD D UHQRYDomR GH FRQWUDWRV GH ORFDomR
UHIHUHQWHV D  RLWHQWD H VHLV  SRQWRV FRPHUFLDLV 'HVWDFDPRV TXH HYHQWXDOPHQWH XP
FHQiULRGHLQGHIHULPHQWRGRVSHGLGRVGDDomRUHQRYDWyULDSRGHVLJQLILFDUDPDMRUDomRGRYDORU
GHDOXJXHOGRSRQWRFRPHUFLDOHPGLVFXVVmR
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4.6 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais repetitivos ou conexos, não sigilosos
e relevantes em conjunto
±,QGLFDURYDORUWRWDOSURYLVLRQDGRVHKRXYHUGRVSURFHVVRVGHVFULWRVQRLWHP
(P  GH MXQKR GH  D &RPSDQKLD PDQWLQKD SURYLVmR GH 5 SDUD DV Do}HV
UHQRYDWyULDVQDVTXDLVHVWDYDHQYROYLGD
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4.7 - Outras contingências relevantes

2XWUDVFRQWLQJrQFLDVUHOHYDQWHV
$OpP GDV FRQWLQJrQFLDV GHVFULWDV QHVWH LWHP  Ki DomR SHQDO HQYROYHQGR XP GRV DFLRQLVWDV
FRQWURODGRUHVGD&RPSDQKLDR6U1HOVRQ.DXIPDQFRQIRUPHDEDL[R
$omR3HQDOQ
D-Xt]R

9DUD&ULPLQDOGH-RLQYLOOH6&

E,QVWkQFLD

,QVWkQFLD

F'DWDGHLQVWDXUDomR



G3DUWHVQRSURFHVVR

$XWRU0LQLVWpULR3~EOLFRGR(VWDGRGH6DQWD&DWDULQD
5pX1HOVRQ.DXIPDQ

H9DORUHVEHQVRXGLUHLWRV

1mRDSOLFiYHO

HQYROYLGRV
I3ULQFLSDLVIDWRV

$DomRSHQDOIRLLQVWDXUDGDDSDUWLUGHGHQ~QFLDRIHUHFLGDSHOR0LQLVWpULR3~EOLFRGR
(VWDGRGH6DQWD&DWDULQDFRQWUD1HOVRQ.DXIPDQSRUVXSRVWRFULPHFRQWUDDRUGHP
WULEXWiULDGHVFULWRQRDUWLJRLQFLVRV,,H9GD/HLQFRPIXQGDPHQWR
HPQRWLILFDomRILVFDOHPLWLGDSHOD6HFUHWDULDGD)D]HQGDGR(VWDGRGH6DQWD&DWDULQD
FRQWUDD&RPSDQKLD
$SyVRUHFHELPHQWRGDGHQ~QFLDHDLQVWDXUDomRGRSURFHVVR L RUpXDSUHVHQWRX
VXDGHIHVDHVFODUHFHQGRHQWUHRXWUDVTXHVW}HVTXHRGpELWRILVFDOGHFRUUHQWHGD
QRWLILFDomRILVFDOHVWiVHQGRGLVFXWLGRMXGLFLDOPHQWHHHVWiLQWHJUDOPHQWHJDUDQWLGR
SRUGHSyVLWRMXGLFLDORTXHUHWLUDDMXVWDFDXVDSDUDDSHUVHFXomRSHQDOSRLVVHR
GpELWRILVFDOIRUFRQVLGHUDGRGHYLGRRGHSyVLWRMXGLFLDOVHUiFRQYHUWLGRHPUHQGDHP
IDYRUGD)D]HQGD3~EOLFDGR(VWDGRGH6DQWD&DWDULQDH[WLQJXLQGRDSXQLELOLGDGHGR
VXSRVWR FULPH WULEXWiULR H LL  FRP D FRQFRUGkQFLD GR 0LQLVWpULR 3~EOLFR R -Xt]R
&ULPLQDOSDVVRXDGHWHUPLQDUVHPHVWUDOPHQWHDVXVSHQVmRGRSURFHVVRHGRSUD]R
SUHVFULFLRQDO FRP R OHYDQWDPHQWR GH LQIRUPDo}HV D UHVSHLWR GD H[HFXomR ILVFDO H
UHVSHFWLYRV HPEDUJRV j H[HFXomR UHODFLRQDGRV DR FDVR 3URFHVVRV QRV 
H±9DUDGD)D]HQGD3~EOLFDGH
-RLQYLOOH6& 
1RPRPHQWRRVDXWRVSHUPDQHFHPVXVSHQVRV

J&KDQFHGHSHUGD

3RVVtYHO

K,PSDFWRHPFDVRGHSHUGDGR

$&RPSDQKLDQmRIRL HQHPSRGHULDVHU DFXVDGDGDSUiWLFDGRFULPHDOHJDGRQD

SURFHVVR

GHQ~QFLDHSRUWDQWRQmRSRGHUiVHUDSHQDGD
(P WHVH HYHQWXDO FRQGHQDomR GRV UpXV SRGHUi FDXVDU LPSDFWRV j LPDJHP H j
UHSXWDomRGD&RPSDQKLD
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4.8 - Regras do país de origem e do país em que os valores mobiliários estão custodiados

5HJUDVGRSDtVGHRULJHPHGRSDtVHPTXHRVYDORUHVPRELOLiULRVHVWmRFXVWRGLDGRV
1mR DSOLFiYHO WHQGR HP YLVWD TXH D &RPSDQKLD SRVVXL VHGH QR %UDVLO H VHXV YDORUHV PRELOLiULRV
HQFRQWUDPVHFXVWRGLDGRVQRSDtV
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5.1 - Política de gerenciamento de riscos

3ROtWLFDGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRV
D 

3ROtWLFD)RUPDOL]DGDGH*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRV

$&RPSDQKLDDGRWDXPDSROtWLFDGHJHUHQFLDPHQWRVGHULVFRVDSURYDGDHPUHXQLmRGR&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomRUHDOL]DGDHPGHDJRVWRGH
E 

2EMHWLYRVH(VWUDWpJLDVGD3ROtWLFDGH*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRV

$ SROtWLFD GH JHUHQFLDPHQWR GH ULVFRV WHP FRPR REMHWLYR HVWDEHOHFHU GLUHWUL]HV FRQWUROHV
SURFHGLPHQWRV H UHVSRQVDELOLGDGHV UHODFLRQDGDV j LGHQWLILFDomR DYDOLDomR WUDWDPHQWR H
PRQLWRUDPHQWRGRVULVFRVLQHUHQWHVjVDWLYLGDGHVGD&RPSDQKLDHTXHSRVVDPDIHWDUDUHDOL]DomRGDV
VXDVHVWUDWpJLDVHREMHWLYRV
2SURFHVVRGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVHQYROYHWRGDVDViUHDVGD&RPSDQKLDHpLQWHJUDGRjVPHWDV
HREMHWLYRVHVWUDWpJLFRVGHVHXVQHJyFLRV2JHUHQFLDPHQWRGHULVFRVGD&RPSDQKLDUHTXHUSDUWLFLSDomR
DWLYD GH WRGRV RV FRODERUDGRUHV DSOLFDomR GDV PHOKRUHV SUiWLFDV H D GLVVHPLQDomR GD FXOWXUD H GR
FRQKHFLPHQWRGHPLWLJDomRGRVULVFRVHPWRGDVDVVXDVLQVWkQFLDV
2SURFHVVRGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVpFRPSRVWRSHODVVHJXLQWHVHWDSDVGHVHQYROYLGDVGHPDQHLUD
LQWHJUDGDHFRQWtQXD L LGHQWLILFDomR LL DYDOLDomR LLL SULRUL]DomR LY GHILQLomRGDVUHFRPHQGDo}HV
Y LPSODQWDomRGDVDo}HVH YL PRQLWRUDPHQWR
$RDGRWDUXPSURFHVVRGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVRVSULQFLSDLVEHQHItFLRVHVSHUDGRVSHOD&RPSDQKLD
VmR


0HOKRULDGRVUHVXOWDGRVHSHUHQLGDGHGRQHJyFLR


$XPHQWR GD WUDQVSDUrQFLD GRV ULVFRV DRV TXDLV D &RPSDQKLD HVWi VXMHLWD EHP FRPR GDV
HVWUDWpJLDVGHPLWLJDomRHHILFiFLDGDVPHVPDV


,QWHJUDomRGDJHVWmRGHULVFRVFRPRSDUWHGDVDWLYLGDGHVGDVÈUHDVGH1HJyFLR



(OHYDomRGRQtYHOGHPDWXULGDGHHPJHVWmRGHULVFRV



'LIXVmRGDFXOWXUDGHJHVWmRGHULVFRVHPWRGRVRVQtYHLVGD&RPSDQKLDH



&RQWULEXLomRSDUDDEXVFDGDH[FHOrQFLDQDJHVWmRHPSUHVDULDO

L 

5LVFRVSDUDRVTXDLVVHEXVFDSURWHomR

$&RPSDQKLDPRQLWRUDRVULVFRVGHVFULWRVQRLWHPHEXVFDSURWHomRSDUDDVSULQFLSDLVFDWHJRULDV
GHULVFRTXHSRVVDLPSDFWDUVXDVDWLYLGDGHVHRSHUDo}HV
•

5LVFRVRSHUDFLRQDLV±VmRULVFRVTXHHQYROYHPDRSHUDomRVLVWHPDVGHLQIRUPDomRSURFHVVRV
FRQWUROHV LQWHUQRV FOLHQWHV UHFHLWDV H RXWURV DWLYRV TXH SRGHP LPSOLFDU SHUGDV ILQDQFHLUDV
GDQRVGHUHSXWDomRHLPDJHPGHFOtQLRGRUHVXOWDGRGD&RPSDQKLDGHQWUHRXWURV
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•

5LVFRV HVWUDWpJLFRV ± VmR ULVFRV TXH SRGHP LPSHGLU RX DIHWDU R DWLQJLPHQWR GDV GHFLV}HV

•

5LVFRVILQDQFHLURV±VmRULVFRVGHFRUUHQWHVGHHIHLWRVQmRHVSHUDGRVQRFHQiULRHFRQ{PLFR

HVWUDWpJLFDVGD&RPSDQKLDSDUDRVREMHWLYRVGRQHJyFLR
SROtWLFRHQDVWHQGrQFLDVGHPHUFDGRTXHSRGHPWHUUHIOH[RQRFRPSRUWDPHQWRGRFRQVXPLGRU
QD WD[D GH MXURV LQIODomR LQYHVWLPHQWRV ILQDQFHLURV GHQWUH RXWURV 2V ULVFRV ILQDQFHLURV
WDPEpPHQJOREDPRVULVFRVGHFUpGLWRFDXVDGRVSRUIDOKDVGHFOLHQWHRXFRQWUDSDUWHGHXP
LQVWUXPHQWR ILQDQFHLUR HP FXPSULU FRP VXDV REULJDo}HV FRQWUDWXDLV TXH SRGHP RFRUUHU
SULQFLSDOPHQWHGRVUHFHEtYHLVRULJLQDGRVSRUFOLHQWHVGRYDUHMRSRUDSOLFDo}HVILQDQFHLUDVH
•

LL 

ULVFRVGHOLTXLGH]H
5LVFRV GH &RPSOLDQFH VmR ULVFRV FDXVDGRV SHOD IDOKD QR FXPSULPHQWR GH OHLV UHJUDV
UHJXODPHQWRVHSROtWLFDVLQWHUQDVGHpWLFDHFRQGXWDRXSHODH[LVWrQFLDGHSURFHVVRVHPDEHUWR
RX SURFHVVRV IXWXURV TXH SRGHP UHVXOWDU HP SHUGD ILQDQFHLUD H SUHMXGLFDU D LPDJHP H
UHSXWDomRGD&RPSDQKLD
,QVWUXPHQWRVXWLOL]DGRVSDUDSURWHomR

$ &RPSDQKLD LGHQWLILFD H WUDWD RV ULVFRV D TXH HVWi H[SRVWD GH IRUPD FRQWURODU VXDV DWLYLGDGHV H
VLVWHPDVGHLQIRUPDo}HVILQDQFHLUDVRSHUDFLRQDLVHJHUHQFLDLVDILPGHJDUDQWLUTXH
•
•
•

•
•

•
•

2VULVFRVGHQHJyFLRVHMDPLGHQWLILFDGRVDYDOLDGRVHPLQLPL]DGRVDXPQtYHODFHLWiYHO
$ HVWUXWXUD GH FRQWUROHV LQWHUQRV VHMD FRQWLQXDPHQWH UHYLVDGD PLQLPL]DQGR RV FXVWRV
DVVRFLDGRVDDWLYLGDGHVGHFRQWUROHGHVQHFHVViULDVHRXDULVFRVQmRFRQWURODGRV
$ViUHDVSRWHQFLDLVGHFRQIOLWRVGHLQWHUHVVHVHMDPLGHQWLILFDGDVHRVULVFRVDVVRFLDGRVVHMDP
PLQLPL]DGRV YLVDQGR DVVHJXUDU R FXPSULPHQWR GRV IXQGDPHQWRV FRUSRUDWLYRV SULQFtSLRV H
YDORUHVHPSUHVDULDLVEHPFRPRGR&yGLJRGH&RQGXWD
7RGRVRVJHVWRUHVH[HUoDPRSDSHOGH³JXDUGL}HV´GDHILFiFLDGRVFRQWUROHVGRVSURFHVVRVVRE
VXDDOoDGD
$V UHFRPHQGDo}HVVHMDPGHYLGDPHQWHLPSOHPHQWDGDV FRP R REMHWLYR GH PLQLPL]DU R ULVFR
GRV SURFHGLPHQWRV QmR FRQIRUPHV FRP DV OHLV H RV UHJXODPHQWRV LQWHUQRV H H[WHUQRV 
HVSHFLDOPHQWH QRV FDVRV HP TXH KDMD H[SRVLomR D IUDXGHV PXOWDV HRX VDQo}HV GH yUJmRV
H[WHUQRV
2VREMHWLYRVHVWUDWpJLFRVVHMDPDWHQGLGRVH
5HYLV}HVSHULyGLFDVGDVSROtWLFDVQRUPDVHSURFHGLPHQWRVGHFDGDiUHD

2VLQVWUXPHQWRVXWLOL]DGRVSHOD&RPSDQKLDVmRLPSOHPHQWDGDVSHORVVHJXLQWHVPHLRV

$XGLWRULDLQWHUQD$&RPSDQKLDUHDOL]DDXGLWRULDLQWHUQDHPUHODomRDGHVHXVSURFHVVRV
FRQIRUPHGLUHWUL]HVHVWDEHOHFLGDVQR3ODQR$QXDOGH$XGLWRULDGH3URFHVVRVH,QYHQWiULRVHODERUDGR
SHODÈUHDGH$XGLWRULD,QWHUQD

$XGLWRULDVGHDFRPSDQKDPHQWR IROORZXS 3RVWHULRUPHQWHjUHDOL]DomRGHDXGLWRULDVLQWHUQDV
D &RPSDQKLD UHDOL]D XP PRQLWRUDPHQWR SDUD FRQILUPDomR GH TXH RV SODQRV GH DomR DFRUGDGRV QR
kPELWRGDVDXGLWRULDVLQWHUQDVIRUDPHIHWLYDPHQWHLPSOHPHQWDGRV
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7HVWHVGHFRQIRUPLGDGH2VWHVWHVGHFRQIRUPLGDGHWrPFRPRREMHWLYRLGHQWLILFDURVULVFRVDRV
TXDLVD&RPSDQKLDHVWiH[SRVWD

0DWUL]GH5LVFRV$PDWUL]GHULVFRVGD&RPSDQKLDFRQWHPSODULVFRVTXHSRGHPDIHWDURVVHXV
REMHWLYRVGHQHJyFLRVHVmRFODVVLILFDGRVHP TXDWUR JUXSRV L ULVFRVHVWUDWpJLFRV TXHGHQWUH
RXWURVHQJOREDRULVFRSROtWLFR  LL ULVFRVGHRSHUDo}HV TXHGHQWUHRXWURVHQJOREDRWHFQROyJLFRH
DPELHQWDO  LLL  ULVFRV ILQDQFHLURV H LY  ULVFRV GH FRPSOLDQFH TXH GHQWUH RXWURV HQJORED R ULVFR
UHJXODWyULR 

&DQDO $EHUWR $ &RPSDQKLD GLVSRQLELOL]D DRV VHXV FRODERUDGRUHV WHUFHLURV IRUQHFHGRUHV H
SUHVWDGRUHV GH VHUYLoRV H DR S~EOLFR HP JHUDO XP FDQDO H[FOXVLYR SDUD UHODWRV GH VLWXDo}HV
FRQVLGHUDGDVDQWLpWLFDVTXHYLROHPVHX&yGLJRGH&RQGXWDVXDVSROtWLFDVHSURFHGLPHQWRVLQWHUQRV
HRXDOHJLVODomRYLJHQWH2VUHODWRVVmRUHFHELGRVSRUXPDHPSUHVDLQGHSHQGHQWHHHVSHFLDOL]DGDH
SRGHPVHUUHDOL]DGRVGHIRUPDDQ{QLPDJDUDQWLQGRDVVLPDFRQILGHQFLDOLGDGHRVLJLORDEVROXWRHR
WUDWDPHQWRDGHTXDGRGHFDGDVLWXDomRVHPFRQIOLWRVGHLQWHUHVVHV7RGDVDVLQIRUPDo}HVVmRWUDWDGDV
VHP UDVWUHDPHQWR SURWHJHQGR FRPSOHWDPHQWH D LGHQWLGDGH GR FRODERUDGRU RX GR WHUFHLUR 5HODWRV
SRGHPVHUIHLWRVDTXDOTXHUPRPHQWRSHOROLQNFDQDODEHUWRYLYDUDFRPEURXSHORWHOHIRQH


$SXUDo}HVGHGHVYLRVGHFRQGXWD$&RPSDQKLDUHDOL]DDSXUDo}HVLQWHUQDVGHYLRODo}HVDOHLV
RXSROtWLFDVLQWHUQDVHDSOLFDPHGLGDVGLVFLSOLQDUHVGHDFRUGRFRPDJUDYLGDGHGHFDGDVLWXDomR7RGDV
DV YLRODo}HV LGHQWLILFDGDV VmR OHYDGDV DR FRQKHFLPHQWR GRV 'LUHWRUHV UHVSRQViYHLV H GR 'LUHWRU
3UHVLGHQWH

7UHLQDPHQWRV3HULyGLFRV$&RPSDQKLDFRQWDFRPXPSURJUDPDGHWUHLQDPHQWRFRPIRFRHP
FRPSOLDQFH DQWLFRUUXSomR H REULJDWyULR D WRGRV RV FRODERUDGRUHV FRQYRFDGRV SDUD TXDOLILFDomR H
FRQVFLHQWL]DomR DFHUFD GDV FRQGXWDV SULQFtSLRV FRQFHLWRV H SURFHGLPHQWRV SUHYLVWRV QR &yGLJR GH
&RQGXWD
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'XHGLOLJHQFHGHWHUFHLURV$&RPSDQKLDUHDOL]DXPD³$YDOLDomRGH&RPSOLDQFH´GHWHUFHLURV
IRUQHFHGRUHVHSUHVWDGRUHVGHVHUYLoRVFXMDVFRQWUDWDo}HVHQYROYDPSDJDPHQWRVFRPYDORULJXDORX
VXSHULRU D 5 FRQIRUPH GLUHWUL]HV GR 3URFHVVR GH )OX[R GH &RQWUDWDomR H 9DOLGDomR GH
&RQWUDWRVFULDGRHPGHDEULOGH$³$YDOLDomRGH&RPSOLDQFH´TXHWHPYDOLGDGHGH XP 
DQRDEUDQJHDDQiOLVHGDFRQIRUPLGDGHGRVWHUFHLURVFRQWUDWDGRVFRPDVOHLVDQWLFRUUXSomRHDQWL
VXERUQRLQFOXLQGRSHVTXLVDV L GHPtGLDUHOHYDQWHV LL HPIyUXQVIHGHUDLVFULPLQDLVIDOLPHQWDUHVH
WUDEDOKLVWDV H LLL  HP yUJmRV JRYHUQDPHQWDLV GH FRQWUROH GH ODYDJHP GH GLQKHLUR $ ³$YDOLDomR GH
&RPSOLDQFH´SRGHVHUUHDOL]DGDSHOD&RPSDQKLDRXSRUDVVHVVRUHVH[WHUQRV&XPSUHUHVVDOWDUDLQGD
TXHWRGRVRVGHSDUWDPHQWRVGD&RPSDQKLDGHYHPUHVSHLWDURIOX[RGHFRQWUDWDomRHYDOLGDomRSDUD
ILQVGHDSURYDomRGHVHXVFRQWUDWRV
LLL 

(VWUXWXUDRUJDQL]DFLRQDOGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRV

2 JHUHQFLDPHQWR GH ULVFRV p GH UHVSRQVDELOLGDGH GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR GR &RPLWr GH
$XGLWRULD5LVFRVH)LQDQoDVGDÈUHDGH$XGLWRULD,QWHUQDGDÈUHDGH*HVWmRGH5LVFRVH&RQWUROHV
,QWHUQRV H GDV ÈUHDV GH 1HJyFLR TXH SRVVXHP DWULEXLo}HV GLVWLQWDV H GHYHP DWXDU GH PDQHLUD
LQWHJUDGD(VWDVHomRHOHQFDDVSULQFLSDLVUHVSRQVDELOLGDGHVGHWDLVyUJmRVQHVWHSURFHVVR

D

&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
'HILQLURDSHWLWHDULVFRVGD&RPSDQKLD

E
$FRPSDQKDUDHYROXomRGDJHVWmRGHULVFRVSRUPHLRGRHQTXDGUDPHQWRGD&RPSDQKLDQRV
OLPLWHVHVWDEHOHFLGRV
F

$SRLDUHGLUHFLRQDURGHVHQYROYLPHQWRGHXPDVyOLGDHVWUXWXUDGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRV

G
0RQLWRUDUR&RPLWrGH$XGLWRULD5LVFRVH)LQDQoDVHGHILQLUFDVRVGHFRQIOLWRVHLPSDVVHVQDV
GHFLV}HVDVHUHPWRPDGDVH
H
'HILQLURVGLUHFLRQDPHQWRVHGHFLV}HVOHYDGRVSHOR&RPLWrGH$XGLWRULD5LVFRVH)LQDQoDVSDUD
DSURYDomR


&RPLWrGH$XGLWRULD5LVFRVH)LQDQoDV

D
$YDOLDU H PRQLWRUDU D H[SRVLomR GD &RPSDQKLD D ULVFRV TXH SRVVDP DIHWDU D VXD
VXVWHQWDELOLGDGH
E

6XSHUYLVLRQDUDVDWLYLGDGHVGDÈUHDGH*HVWmRGH5LVFRVH&RQWUROHV,QWHUQRV

F
$YDOLDU D HIHWLYLGDGH GR PRGHOR GH JHVWmR GH ULVFRV GD &RPSDQKLD H VXJHULU VROXo}HV GH
DSULPRUDPHQWR GRV SURFHVVRV LQWHUQRV GH JHUHQFLDPHQWR GH ULVFRV DR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR
DSRQWDQGRDVFDXVDVHUHVSRQVDELOLGDGHV
G
5HFRPHQGDU DR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR D UHYLVmR RX D LPSOHPHQWDomR GH DOWHUDo}HV
SULRUL]Do}HVHLQFOXV}HVjPDWUL]GHULVFRVGD&RPSDQKLD
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H

$VVHVVRUDUR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRQDDYDOLDomRGHSROtWLFDVOLPLWHVHSODQRVGHDomRH

I
$YDOLDUHPRQLWRUDURFXPSULPHQWRHDHIHWLYLGDGHGDSROtWLFDGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVGD
&RPSDQKLDHUHFRPHQGDUFRUUHo}HVRXDSULPRUDPHQWRVQHFHVViULRVDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR


ÈUHDGH*HVWmRGH5LVFRVH&RQWUROHV,QWHUQRV

D
$VVHJXUDU D FRQIRUPLGDGH FRP OHLV UHJXODPHQWRV LQWHUQRV SROtWLFDV H SURFHGLPHQWRV GD
&RPSDQKLD
E
'HVHQYROYHU H JHULU SROtWLFDV H QRUPDV LQWHUQDV D ILP GH SDGURQL]DU SURFHGLPHQWRV H
RULHQWDo}HVH[LVWHQWHVQDVGLIHUHQWHViUHDVHDWHQGHUDVOHJLVODo}HVYLJHQWHV
F
*DUDQWLU D HVWUXWXUD GH FRQWUROHV LQWHUQRV TXH SHUPLWHP FRPSUHHQGHU RV SULQFLSDLV ULVFRV
GHFRUUHQWHVGHIDWRUHVLQWHUQRVHH[WHUQRVFRPYLVWDDDVVHJXUDUTXHVHMDPLGHQWLILFDGRVDYDOLDGRV
PRQLWRUDGRVFRQWURODGRVHWHVWDGRVGHIRUPDHILFLHQWH
G

0RQLWRUDURVFRQWUROHVDVVRFLDGRVDRVSULQFLSDLVULVFRVH[LVWHQWHVQD&RPSDQKLD

H
0DQWHU VLVWHPDV H URWLQDV GH FRQWUROHV LQWHUQRV DOLQKDGRV FRP DV PHOKRUHV SUiWLFDV GH
PHUFDGREHPFRPRUHYLV}HVSHULyGLFDVHDWXDOL]Do}HVSDUDTXHHYHQWXDLVGHILFLrQFLDVVHMDPSURQWD
HLQWHJUDOPHQWHFRUULJLGDV
I
2EVHUYDUDYDOLDUHUHFRPHQGDUDVHJUHJDomRGHIXQo}HVGHPRGRDHOLPLQDUDWULEXLo}HVGH
UHVSRQVDELOLGDGHVFRQIOLWDQWHVDVVLPFRPRUHGX]LUHPRQLWRUDUFRPDGHYLGDLQGHSHQGrQFLDSRWHQFLDLV
FRQIOLWRVGHLQWHUHVVHH[LVWHQWHVQDVRXHQWUHDVÈUHDVGH1HJyFLRV
J

(ODERUDUSHULRGLFDPHQWHUHODWyULRVHLQGLFDGRUHVSDUDD'LUHWRULDHFRPLWrVUHODFLRQDGRV

K
'HVHQYROYHU R SURJUDPD GH LQWHJULGDGH H DV IHUUDPHQWDV GH FRPSOLDQFH GD &RPSDQKLD
LPSOHPHQWDQGR Do}HV FRQWtQXDV SDUD JDUDQWLU D FRQIRUPLGDGH H D RSHUDFLRQDOL]DomR HIHWLYD GRV
SURFHVVRVUHODFLRQDGRVH
L

3URPRYHUDFXOWXUDGHJHUHQFLDPHQWRHPLWLJDomRGRVULVFRVGD&RPSDQKLD



ÈUHDGH$XGLWRULD,QWHUQD
D

$XGLWRULDGH3URFHVVRV
o (ODERUDU R 3ODQR $QXDO GH $XGLWRULD GH 3URFHVVRV H VXEPHWrOR j DSURYDomR GR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRSDUDSRVWHULRUH[HFXomR
o (ODERUDUSURJUDPDGHWUDEDOKRSDUDFDGDDXGLWRULD
o ([HFXWDURVWHVWHVGHDXGLWRULD
o 'LYXOJDU RV UHVXOWDGRV GDV DXGLWRULDV UHODWyULRV DSUHVHQWDo}HV H[HFXWLYDV
VXPiULRVH[HFXWLYRV 
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o 0RQLWRUDUDTXDOLGDGHHDHIHWLYLGDGHGRVSURFHVVRVGHJHUHQFLDPHQWRGRVULVFRV
HGHJRYHUQDQoD
o )RUQHFHUDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRDR&RPLWrGH$XGLWRULD5LVFRVH)LQDQoDV
H j ÈUHD GH *HVWmR GH 5LVFRV H &RQWUROHV ,QWHUQRV DYDOLDo}HV LQGHSHQGHQWHV
LPSDUFLDLVHWHPSHVWLYDVFRQVROLGDQGRDYDOLDQGRPRQLWRUDQGRHFRPXQLFDQGRRV
ULVFRVGD&RPSDQKLD
o $SRLDUDVÈUHDVGH1HJyFLRSDUDHODERUDomRGRVSODQRVGHDomR
o $SRLDUHH[HFXWDURVWHVWHVSDUDDWHQGHUDDXGLWRULDH[WHUQD
o 5HDOL]DUDXGLWRULDVGHDFRPSDQKDPHQWR IROORZXS H
o 'LVSRQLELOL]DULQGLFDGRUHVHLQIRUPDo}HVDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRSRUPHLR
GR &RPLWr GH $XGLWRULD 5LVFRV H )LQDQoDV SDUD SRVWHULRU GHOLEHUDomR VREUH RV
QtYHLVGHDSHWLWHDULVFR
E

$XGLWRULDGH,QYHQWiULRV
o (ODERUDU R &URQRJUDPD $QXDO GH ,QYHQWiULRV QRV SRQWRV GH YHQGDV H iUHD GH
VXSRUWHLQFOXVLYHIiEULFDHFHQWURVGHGLVWULEXLomRHVXEPHWrORjDSURYDomRGR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRSDUDSRVWHULRUH[HFXomR
o ([HFXWDURVLQYHQWiULRVQRVSRQWRVGHYHQGDVHiUHD
o 'LYXOJDU RV UHVXOWDGRV GDV DXGLWRULDV VREUH R FRQWUROH GRV HVWRTXHV UHODWyULRV
DSUHVHQWDo}HVH[HFXWLYDVVXPiULRVH[HFXWLYRV 
o 0RQLWRUDUDTXDOLGDGHHDHIHWLYLGDGHGRVSURFHVVRVGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVH
GHJRYHUQDQoD
o )RUQHFHUDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRDR&RPLWrGH$XGLWRULD5LVFRVH)LQDQoDV
H j ÈUHD GH JHVWmR GH 5LVFRV H &RQWUROHV ,QWHUQRV DYDOLDo}HV LQGHSHQGHQWHV
LPSDUFLDLVHWHPSHVWLYDVFRQVROLGDQGRDYDOLDQGRPRQLWRUDQGRHFRPXQLFDQGRRV
ULVFRVGD&RPSDQKLD
o $SRLDUDVÈUHDVGH1HJyFLRSDUDDHODERUDomRGRVSODQRVGHDomRH
o 'LVSRQLELOL]DULQGLFDGRUHVHLQIRUPDo}HVDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRSRUPHLR
GR&RPLWrGH$XGLWRULD5LVFRVH)LQDQoDVSDUDSRVWHULRUGHOLEHUDomRVREUHRVQtYHLV
GH$SHWLWHD5LVFR



ÈUHDVGH1HJyFLRV

D
,GHQWLILFDU H PRQLWRUDU RV ULVFRV HQYROYLGRV GLUHWD RX LQGLUHWDPHQWH QDV RSHUDo}HV VRE VXD
JHVWmR
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E
([HFXWDU DV DWLYLGDGHV H WRPDU GHFLV}HV HP OLQKD FRP DV GLVSRVLo}HV GD SROtWLFD GH
JHUHQFLDPHQWRGHULVFRVHGDVGHPDLVGLUHWUL]HVGD&RPSDQKLDGHIRUPDDPLQLPL]DUVXDH[SRVLomRD
ULVFRV
F
,PSODQWDURVSODQRVGHDomRHPUHVSRVWDDRPRQLWRUDPHQWRGRVULVFRVHQYROYLGRVGLUHWDRX
LQGLUHWDPHQWH QDV RSHUDo}HV VRE VXD JHVWmR GH DFRUGR FRP DV GHOLEHUDo}HV WRPDGDV HP FRQMXQWR
FRP D ÈUHD GH $XGLWRULD ,QWHUQD R &RPLWr GH $XGLWRULD 5LVFRV H )LQDQoDV RX R &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomR
F 
$GHTXDomR GD HVWUXWXUD RSHUDFLRQDO H GH FRQWUROHV LQWHUQRV SDUD YHULILFDomR GD
HIHWLYLGDGHGDSROtWLFDGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRV
&RP EDVH QDV LQIRUPDo}HV GHVFULWDV QHVWD VHomR  D &RPSDQKLD HQWHQGH TXH VXD HVWUXWXUD
RSHUDFLRQDO H GH FRQWUROHV LQWHUQRV SDUD YHULILFDomR GD HIHWLYLGDGH GD SROtWLFD GH JHUHQFLDPHQWR GH
ULVFRVpDGHTXDGD
2 &RPLWr GH $XGLWRULD 5LVFRV H )LQDQoDV p UHVSRQViYHO SRU DYDOLDU H PRQLWRUDU R FXPSULPHQWR H D
HIHWLYLGDGH GD SROtWLFD GH JHUHQFLDPHQWR GH ULVFRV GD &RPSDQKLD H UHFRPHQGDU FRUUHo}HV RX
DSULPRUDPHQWRVQHFHVViULRVDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
$ÈUHDGH$XGLWRULD,QWHUQDPRQLWRUDDTXDOLGDGHHDHIHWLYLGDGHGRVSURFHVVRVGHJHUHQFLDPHQWRGRV
ULVFRV H GH JRYHUQDQoD GD &RPSDQKLD $OpP GRV GLYHUVRV PHFDQLVPRV GH FRQWUROHV GDV ÈUHDV GH
1HJyFLRVDÈUHDGH$XGLWRULD,QWHUQDH[HFXWDRVWUDEDOKRVSUHYLVWRVQR3ODQR$QXDOGH$XGLWRULDGH
3URFHVVRV H ,QYHQWiULRV SDUD YHULILFDomR GD HIHWLYLGDGH GDV SROtWLFDV QRUPDV H SURFHGLPHQWRV GD
&RPSDQKLD
$ÈUHDGH$XGLWRULD,QWHUQDDLQGDFRQGX]DXGLWRULDVGHDFRPSDQKDPHQWR IROORZXS SDUDFRQILUPDU
TXHRVSODQRVGHDomRDFRUGDGRVQRkPELWRGDVDXGLWRULDVLQWHUQDVIRUDPHIHWLYDPHQWHLPSOHPHQWDGRV
2 QRVVR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR GHFODUD TXH D iUHD GH DXGLWRULD LQWHUQD GD &RPSDQKLD SRVVXL
HVWUXWXUDHRUoDPHQWRFRQVLGHUDGRVVXILFLHQWHVDRGHVHPSHQKRGHVXDVIXQo}HVFRQIRUPHDYDOLDomR
UHDOL]DGDSHORPHQRVDQXDOPHQWHSHORyUJmRQRVWHUPRVGR5HJXODPHQWRGR1RYR
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3ROtWLFDGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVGHPHUFDGR
D 

3ROtWLFDIRUPDOL]DGDGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVGHPHUFDGR

2VULVFRVGHPHUFDGRSDUDRVTXDLVD&RPSDQKLDEXVFDSURWHomRVmRJHUHQFLDGRVLQWHUQDPHQWHSHOD
7HVRXUDULDH'LUHWRULD)LQDQFHLUDGD&RPSDQKLD(QWUHWDQWRQmRKiXPDSROtWLFDHVSHFtILFDTXHWUDWD
GRJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVGHPHUFDGRIRUPDOL]DGDXPDYH]TXHD&RPSDQKLDDGRWDSUiWLFDVTXH
HQWHQGHVXILFLHQWHVSDUDJHUHQFLDPHQWRGHVHXVULVFRVGHPHUFDGR
$GLFLRQDOPHQWH DSOLFDVH DR JHUHQFLDPHQWR GH WDLV ULVFRV D 3ROtWLFD GH JHUHQFLDPHQWR GH ULVFRV GD
&RPSDQKLDQRTXHFRXEHU$&RPSDQKLDDSURYRXUHIHULGDSROtWLFDHPGHDJRVWRGHSRUPHLR
GHUHXQLmRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
E 

REMHWLYRVHHVWUDWpJLDVGDSROtWLFDGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVGHPHUFDGR

$&RPSDQKLDYLVDHVWDEHOHFHUHGLYXOJDUSULQFtSLRVGLUHWUL]HVHUHVSRQVDELOLGDGHVDVHUHPREVHUYDGDV
QR SURFHVVR GH JHVWmR GH ULVFRV QD &RPSDQKLD GH IRUPD D SRVVLELOLWDU D LGHQWLILFDomR DYDOLDomR
WUDWDPHQWR PRQLWRUDPHQWR H FRPXQLFDomR GH ULVFRV LQHUHQWHV jV DWLYLGDGHV GD &RPSDQKLD H TXH
SRVVDPDIHWDURDWHQGLPHQWRDRVVHXVREMHWLYRV$JHVWmRGHULVFRVGD&RPSDQKLDpEDVHDGD PDV
QmRVHOLPLWD QR&262(50SDGUmRLQWHUQDFLRQDOPHQWHUHFRQKHFLGR2SURFHVVRpFRPSRVWRSRU
TXDWUR HWDSDV
$ ,GHQWLILFDomRGRVULVFRVLGHQWLILFDomRGRVIDWRUHV FDXVDV GH5LVFRVHLPSOLFDo}HVQRV
REMHWLYRV PHWDVHUHVXOWDGRV SURMHWDGRV
% $YDOLDomR FiOFXOR GR LPSDFWR H SUREDELOLGDGH GH RFRUUrQFLD GRV 5LVFRV VREUH RV
UHVXOWDGRVSURMHWDGRV$DYDOLDomRLQFOXLRGHVHQYROYLPHQWRGHPRGHODJHQVDSDUWLUGH
IDWRUHVGHULVFREHPFRPRVXDFRUUHODomRFRPRXWURVULVFRV
& 3URSRVWDGH/LPLWHVQtYHOGH5LVFRTXHRVDGPLQLVWUDGRUHVHVWmRGLVSRVWRVDFRUUHUQD
EXVFDSHORUHWRUQRHJHUDomRGHYDORU2VOLPLWHVGHULVFRVVHUmRGHILQLGRVWDQWRSDUD
LPSDFWRTXDQWRSDUDRVLQGLFDGRUHV
' 3ODQRV GH $omR FRQMXQWR GH LQLFLDWLYDV GHILQLGDV H LPSODQWDGDV SHOR
SURSULHWiULRUHVSRQViYHO GR 5LVFR D ILP GH DGHTXDU DV H[SRVLo}HV DRV OLPLWHV
DSURYDGRV REMHWRGHDFRPSDQKDPHQWRSHULyGLFR 
L 

ULVFRVGHPHUFDGRSDUDRVTXDLVVHEXVFDSURWHomR

2V 5LVFRV SDUD RV TXDLV D &RPSDQKLD EXVFD SURWHomR HVWmR UHODFLRQDGRV D WRGR H TXDOTXHU HYHQWR
GHFRUUHQWHGHLQFHUWH]DVDRTXDOD&RPSDQKLDHVWiH[SRVWDHTXHSRVVDLPSDFWDUQHJDWLYDPHQWHR
DOFDQFHGRVREMHWLYRVHGHJHUDomRGHYDORUHVWDEHOHFLGRVQRVHXSODQRHVWUDWpJLFRGHORQJRSUD]R
'HQWUHWDLVULVFRVHVWmRLQFOXtGRVRVULVFRVPHQFLRQDGRVQRLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
TXDLVVHMDPULVFRGHFkPELRHULVFRGHWD[DGHMXURV
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&RP UHODomR DRV 5LVFRV GH PHUFDGR VmR GHILQLGRV FRPR D SRVVLELOLGDGH GH RFRUUrQFLD GH SHUGDV
UHVXOWDQWHV GD PRYLPHQWDomR QRV YDORUHV GH PHUFDGR GH SRVLo}HV GHWLGDV SHOD &RPSDQKLD
FRQVLGHUDQGRLQFOXVLYHRVULVFRVGDVRSHUDo}HVVXMHLWDVjYDULDomRFDPELDOGDVWD[DVGHMXURVGRV
SUHoRVGHDo}HVHGRVSUHoRVGHPHUFDGRULDV FRPPRGLWLHV (QWUHRVULVFRVGHPHUFDGRLQFOXHPVH
DLQVWDELOLGDGHFDPELDOQDTXDOD&RPSDQKLDQmRSRGHDVVHJXUDUTXHDGHVYDORUL]DomRRXDYDORUL]DomR
GR5HDOIUHQWHDR'yODUHRXWUDVPRHGDVQmRWHUiXPHIHLWRDGYHUVRSDUDDVDWLYLGDGHVGD&RPSDQKLD
HOHYDomR GDV WD[DV GH MXURV TXH SRGHP LPSDFWDU QmR VRPHQWH R FXVWR GH FDSWDomR GH QRYRV
HPSUpVWLPRV SHOD &RPSDQKLD FRPR WDPEpP R FXVWR GH VHX HQGLYLGDPHQWR DWXDO YLQGR D FDXVDU
DXPHQWRGHVXDVGHVSHVDVILQDQFHLUDV
&DEHj7HVRXUDULDH'LUHWRULD)LQDQFHLUDGD&RPSDQKLDDIXQomRGHJHVWmRHLGHQWLILFDomRDRVULVFRV
GHPHUFDGRTXHD&RPSDQKLDHVWiH[SRVWD
LL 

HVWUDWpJLDGHSURWHomRSDWULPRQLDO KHGJH 

$ &RPSDQKLD XWLOL]D VZDSV SDUD JHUHQFLDU ULVFRV GH PHUFDGR UHODFLRQDGRV j H[SRVLomR GH EDODQoR
SDWULPRQLDODTXDOVHGiHPUD]mRGHVDOGRVDWLYRVHSDVVLYRVILQDQFHLURVGHQRPLQDGRVRXLQGH[DGRV
HP PRHGD HVWUDQJHLUD 1R FDVR GD XWLOL]DomR GHVWDV RSHUDo}HV HODV VmR FRQGX]LGDV GHQWUR GDV
RULHQWDo}HVHVWDEHOHFLGDVSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHFRQIRUPHDVSUiWLFDVGD&RPSDQKLDTXH
HVWDEHOHFHPTXHDH[SRVLomRGHEDODQoRGHYHUiVHUQHXWUDOL]DGD
LLL 

LQVWUXPHQWRVXWLOL]DGRVSDUDSURWHomRSDWULPRQLDO KHGJH 

$&RPSDQKLDXWLOL]DDWXDOPHQWHFRQWUDWRVGHVZDSFRPRSULQFLSDOPHFDQLVPRGHSURWHomRFRQWUDULVFRV
UHODFLRQDGRVDIOXWXDo}HVGDVWD[DVGHFkPELRDTXHHVWDPRVVXMHLWRVHPUD]mRGHDOJXQVGHQRVVRV
FRQWUDWRVGHHQGLYLGDPHQWR7DLVFRQWUDWRVHOLPLQDPQRVVDH[SRVLomRDRULVFRFDPELDOVXEVWLWXLQGRD
SRU XPD H[SRVLomR SyVIL[DGD HP PRHGD ORFDO H YDULDomR GR &', FHUWLILFDGRV GH GHSyVLWRV
LQWHUEDQFiULRV (QWHQGHPRVTXHDVXEVWLWXLomRGDYDULDomRFDPELDOSHODYDULDomRSyVIL[DGDHP&',
QRV H[S}H D XP ULVFR PHQRU GH PHUFDGR XPD YH] TXH QRVVDV REULJDo}HV ILQDQFHLUDV VRIUHUmR
RVFLODo}HVVHPHOKDQWHVjWD[DGHMXURVGHPHUFDGRQDPHVPDH[WHQVmRGHQRVVDVYHQGDVILQDQFLDGDV
FDUDFWHUL]DQGRDVVLPXPULVFRPDFURHFRQ{PLFR
1mRXWLOL]DPRVRLQVWUXPHQWRGHKHGJHRXRXWURVLQVWUXPHQWRVSDUDDSURWHomRSDWULPRQLDOHPUHODomR
DULVFRVGHYDULDo}HVQDVWD[DVGHMXURVRXFkPELR
LY 

SDUkPHWURVXWLOL]DGRVSDUDRJHUHQFLDPHQWRGHVVHVULVFRV

5LVFRGH7D[DVGH-XURV
3RVVXtPRV DSOLFDo}HV ILQDQFHLUDV HPSUpVWLPRV H ILQDQFLDPHQWRV LQGH[DGRV DR &', H[SRQGR HVVHV
DWLYRV H SDVVLYRV D IOXWXDo}HV QDV WD[DV GH MXURV 2V DGPLQLVWUDGRUHV GD &RPSDQKLD PRQLWRUDP R
FRPSRUWDPHQWRGHPHUFDGRGDVWD[DVIXWXUDVGHMXURVFRPRREMHWLYRGHDYDOLDUHYHQWXDOQHFHVVLGDGH
GHFRQWUDWDUPRVLQVWUXPHQWRVGHSURWHomRDRULVFRGHYRODWLOLGDGHGHVVDVWD[DV
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5LVFRGH7D[DGH&kPELR
2V DGPLQLVWUDGRUHV GD &RPSDQKLD FRQWUDWDP RSHUDo}HV GH VZDS MXQWR D LQVWLWXLo}HV ILQDQFHLUDV GH
SULPHLUDOLQKDFRPRREMHWLYRGHSURWHomRFRQWUDULVFRVGHPXGDQoDVQDVWD[DVGHFkPELRVXEVWLWXLQGR
RVMXURVFRQWUDWDGRVHDYDULDomRFDPELDOHPGDPRHGDHVWUDQJHLUDSHODYDULDomRGHLQGH[DGRUHVFRPR
&', 7-/3 H ,3&$ HQWUH RXWURV 3DUD D PDLRU SDUWH GRV FRQWUDWRV GH HPSUpVWLPR FRP H[SRVLomR j
YDULDomRFDPELDOpUHDOL]DGDXPDRSHUDomRFDVDGDGH VZDSFDPELDOQDPHVPDGDWDFRPRPHVPR
YHQFLPHQWRFRPDPHVPDFRQWUDSDUWHHTXHGHYHUiVHUOLTXLGDGDSHORVHXYDORUOtTXLGR
&RPRFRQVHTXrQFLDGHWDOJHUHQFLDPHQWRRVULVFRVFDPELDLVVmRPLQLPL]DGRVXPDYH]TXHDPDLRU
SDUWHGRVSDVVLYRVILQDQFHLURVUHOHYDQWHVUHJLVWUDGRVHPPRHGDHVWUDQJHLUDHVWiDWUHODGDDFRQWUDWRV
GH VZDSGHPRGRTXHRWUDWDPHQWRFRQWiELOHILQDQFHLURGHVVHVSDVVLYRVpGHQRPLQDGRHPPRHGD
ORFDO
$&RPSDQKLDQmRSRVVXLOLPLWHVGHILQLGRVGHH[SRVLomRDRVULVFRVGHPHUFDGR
Y 

LQVWUXPHQWRVILQDQFHLURVFRPREMHWLYRVGLYHUVRVGHSURWHomRSDWULPRQLDO KHGJH 

$ &RPSDQKLD RSHUD FRP LQVWUXPHQWRV ILQDQFHLURV FRP R ~QLFR SURSyVLWR GH SURWHomR SDWULPRQLDO H
SUHYLVLELOLGDGHGR)OX[RGH&DL[D
YL 

HVWUXWXUDRUJDQL]DFLRQDOGHFRQWUROHGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRV

$DGPLQLVWUDomRGHVWHVULVFRVpHIHWXDGDSRUPHLRGDVHVWUDWpJLDVRSHUDFLRQDLVHGRVVHXVFRQWUROHV
LQWHUQRVYLVDQGRDVVHJXUDUOLTXLGH]UHQWDELOLGDGHHVHJXUDQoDGDVRSHUDo}HVGD&RPSDQKLDVHQGR
DSOLFiYHO DR JHUHQFLDPHQWR GH WDLV ULVFRV D 3ROtWLFD GH *HUHQFLDPHQWR GH 5LVFRV QR TXH FRXEHU
LQFOXLQGR D HVWUXWXUD UHVSRQViYHO SHOR FRQWUROH FRQIRUPH GHVFULWR QR LWHP  GHVWH )RUPXOiULR GH
5HIHUrQFLD
F 
DGHTXDomR GD HVWUXWXUD RSHUDFLRQDO H FRQWUROHV LQWHUQRV SDUD YHULILFDomR GD
HIHWLYLGDGHGDSROtWLFDDGRWDGD
$DGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDPRQLWRUDHDYDOLDSRUPHLRVFRQVLGHUDGRVSRUHODDGHTXDGRVVHDV
RSHUDo}HV HIHWXDGDV SHOD &RPSDQKLD HVWmR GH DFRUGR FRP DV SROtWLFDV SRU HOD DGRWDGDV H VH
UHSUHVHQWDPH[SRVLomRDULVFRVTXHFRPSURPHWDPRDWHQGLPHQWRGRVREMHWLYRVGD&RPSDQKLD
$DGPLQLVWUDomRUHSRUWDRVUHVXOWDGRVGHVVDDYDOLDomRDR&RPLWrGH$XGLWRULD5LVFRVH)LQDQoDVR
TXDOVXSHUYLVLRQDDVDWLYLGDGHVGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVGHPHUFDGRSRUPHLRGHLQWHUDomRFRPD
JHVWmRGHIRUPDDDVVHJXUDURFXPSULPHQWRGDVGLUHWUL]HVGHULVFRVHVWDEHOHFLGDVSHOR&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR
'HVVD IRUPD D DGPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD HQWHQGH TXH VXD HVWUXWXUD RSHUDFLRQDO H GH FRQWUROHV
LQWHUQRVpDGHTXDGDSDUDDYHULILFDomRGDHIHWLYLGDGHGDSROtWLFDDGRWDGDFRQVLGHUDQGRRVHXSRUWHH
VHXVREMHWLYRVRSHUDFLRQDLVHHVWUDWpJLFRV
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'HVFULomRGRVFRQWUROHVLQWHUQRV
D 
SULQFLSDLV SUiWLFDV GH FRQWUROHV LQWHUQRV H R JUDX GH HILFLrQFLD GH WDLV FRQWUROHV
LQGLFDQGRHYHQWXDLVLPSHUIHLo}HVHDVSURYLGrQFLDVDGRWDGDVSDUDFRUULJLODV
$ &RPSDQKLD LPSOHPHQWRX H PDQWrP FRQWUROHV LQWHUQRV GH PRGR D IRUQHFHU DRV VHXV DFLRQLVWDV
UD]RiYHO VHJXUDQoDVREUH D FRQILDELOLGDGH GHVXDVGHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV H GHPDLV LQIRUPDo}HV
ILQDQFHLUDV
$VGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDVGD&RPSDQKLDIRUDPHODERUDGDVGHDFRUGR
FRP DV SUiWLFDV FRQWiEHLV DGRWDGDV QR %UDVLO H DV QRUPDV LQWHUQDFLRQDLV GH UHODWyULRV ILQDQFHLURV
³,)56´ HPLWLGDVSHOR,QWHUQDWLRQDO$FFRXQWLQJ6WDQGDUGV%RDUG ,$6% HLQWHUSUHWDo}HVHPLWLGDVSHOR
,QWHUQDWLRQDO)LQDQFLDO5HSRUWLQJ,QWHUSUHWDWLRQV&RPPLWWHH ,)5,& LPSODQWDGRVQR%UDVLOSRUPHLRGR
&RPLWr GH 3URQXQFLDPHQWRV &RQWiEHLV &3&  H VXDV LQWHUSUHWDo}HV WpFQLFDV ,&3&  H RULHQWDo}HV
2&3& DSURYDGRVSHOD&RPLVVmRGH9DORUHV0RELOLiULRV &90 
$ &RPSDQKLD XWLOL]D R VLVWHPD (53 &DSWD SDUD UHJLVWUDU VXDV RSHUDo}HV FRQWiEHLV H ILQDQFHLUDV 2
VLVWHPD(53&DSWDpLQWHJUDGRDRV3'9V )UHQWHGH&DL[D GDVORMDVjÈUHDGH&RQWDELOLGDGHHDRV
PyGXORVGH(VWRTXH)LVFDOH)LQDQFHLURDOpPGD3URGXomR2FRQWUROHGHHVWRTXHpIHLWRSRUFyGLJRV
GHEDUUDLQGLYLGXDLVSDUDWRGDVDVMRLDVHUHOyJLRVSRVVLELOLWDQGRWRGDDUDVWUHDELOLGDGHGRSURGXWRGHVGH
DIDEULFDomRLQWHUQDRXFRPSUDGHIRUQHFHGRUHVDWpDYHQGDSDUDRFOLHQWHILQDO0HVPRDSyVDYHQGD
VHJXLPRVDFRPSDQKDQGRRSURGXWRFDVRRPHVPRHYHQWXDOPHQWHYROWHSDUDDFRPSDQKLDHPFDVRV
GHGHYROXomRRXFRQVHUWR1DSDUWHSURGXWLYDpSRVVtYHODFRPSDQKDUVLVWHPLFDPHQWHTXDOTXHUIDOKD
GHPHWDO RXURHRXSUDWD SRUFDGDIDVHGHSURGXomRDX[LOLDQGRQDJHVWmRGHSHUGDVRXGHVYLRV
2EMHWLYDQGR DVVHJXUDU TXH DV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV VHMDP HODERUDGDV GH IRUPD ILGHGLJQD
UHIOHWLQGRFRQVLVWHQWHPHQWHVHXVSURFHVVRVRSHUDFLRQDLVHILQDQFHLURVHSUHSDUDGDVHPFRQIRUPLGDGH
FRPRVUHTXLVLWRVH[LJLGRVD&RPSDQKLDDGRWDGLYHUVDVSUiWLFDVHFRQWUROHVLQWHUQRVTXHJDUDQWHPD
WUDQVSDUrQFLDHDFRQILDELOLGDGHGHVXDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVDVTXDLVD&RPSDQKLDFRQVLGHUD
VXILFLHQWHVGDGRRWLSRGHDWLYLGDGHHRYROXPHGHWUDQVDo}HVTXHRSHUD
1HVWHVHQWLGRPHQVDOPHQWHD&RPSDQKLDUHDOL]DDVVHJXLQWHVDWLYLGDGHV

$FRPSDQKDPHQWRGRVIHFKDPHQWRVGLiULRVGRV3'9V )UHQWHGH&DL[D HGDVLQWHJUDo}HVGRV
IHFKDPHQWRVGRVPyGXORV)LVFDOH)LQDQFHLUR


9HULILFDomRGHFRQVLVWrQFLDGRVPyGXORVSRUPHLRGHFRQFLOLDo}HV



$QiOLVHHUHJLVWURGHSRVVtYHLVFRQWLQJrQFLDV



5HYLVmRDQDOtWLFDGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVH



9HULILFDomRFRPSDUDWLYDHQWUHRUoDGRYHUVXVUHDOL]DGRSRUWRGDVDViUHDV
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$OpPGLVVRD&RPSDQKLDUHDOL]DLQYHQWiULRGHHVWRTXHGHSURGXWRDFDEDGRHPDWpULDSULPDGXDVYH]HV
SRUDQRHPVHXVFHQWURVGHGLVWULEXLomRHIiEULFD-iSDUDRVSRQWRVGHYHQGDWDPEpPVmRUHDOL]DGRV
GRLVLQYHQWiULRVDRDQH[RH[FHWRSDUDDVORMDVFRPDEHUWXUDQRVHJXQGRVHPHVWUHGHFDGDDQR$ÈUHD
GH$XGLWRULD,QWHUQDDLQGDVHOHFLRQDiUHDVHVSHFtILFDVSDUDUHDOL]DomRGHDXGLWRULDVGHSURFHVVRVFRP
DYDOLDomR QR LPSDFWR FRQWiELO H D ÈUHD GH *HVWmR GH 5LVFRV H &RQWUROHV ,QWHUQRV DFRPSDQKD RV
LQGLFDGRUHVRSHUDFLRQDLVHHVWUDWpJLFRVSDUDPRQLWRUDURVFRQWUROHVLPSODQWDGRVQDViUHDVGHQHJyFLR
SDUDPLWLJDomRRXGLPLQXLomRGDH[SRVLomRDRULVFR
$GLFLRQDOPHQWH IDFH j FRPSOH[LGDGH GDV DWLYLGDGHV H LQRYDo}HV WHFQROyJLFDV D &RPSDQKLD HVWi
HPSHQKDGDQRDSURIXQGDPHQWRUHYLVmRHPHOKRULDFRQWtQXDGHVHXVSURFHVVRVHQDLPSOHPHQWDomR
GHQRYDVIHUUDPHQWDVSDUDUHYLVmRGHVHXVFRQWUROHVLQWHUQRV
E 

HVWUXWXUDVRUJDQL]DFLRQDLVHQYROYLGDV

0HQVDOPHQWH DV ÈUHDV GH 'HSDUWDPHQWR 3HVVRDO )LVFDO H )LQDQFHLUR GLVSRQLELOL]DP RV GRFXPHQWRV
QHFHVViULRVSDUDILQVGHFRQFLOLDomRFRQWiELO$OpPGLVVRDiUHDMXUtGLFDDSRLDQRUHJLVWURHSXEOLFDomR
GDVFRQWLQJrQFLDV
(PSHULRGLFLGDGHVHPHVWUDODÈUHDGH$XGLWRULD,QWHUQDUHDOL]DDXGLWRULDGRVLQYHQWiULRVQRVSRQWRVGH
YHQGDFHQWURVGHGLVWULEXLomRHIiEULFD
$QXDOPHQWH VmR H[HFXWDGDV DXGLWRULDV QRV SURFHVVRV DSURYDGRV QR &RPLWr GH $XGLWRULD 5LVFRV H
)LQDQoDV$OpPGLVVRDiUHD)LQDQFHLUDHR-XUtGLFRSUHVWDPDX[tOLRHPUHODomRjVFLUFXODUL]Do}HVGDV
LQVWLWXLo}HVILQDQFHLUDVDGTXLUHQWHVHGRVDGYRJDGRVUHVSHFWLYDPHQWH$iUHD&RPHUFLDODX[LOLDFRP
LQIRUPDo}HVVREUHHVWDTXHVSDUDILQVGHDYDOLDomRGHSURYLV}HV
$ÈUHDGH&RQWDELOLGDGHpUHVSRQViYHOSHORIHFKDPHQWRGDVGHPRQVWUDo}HVPHQVDLVDWHQGLPHQWRDRV
DXGLWRUHVH[WHUQRVHUHGDomRGDVQRWDVH[SOLFDWLYDV
7DLViUHDVDWXDPHPFRQMXQWRGHPDQHLUDLQWHJUDGDQmRKDYHQGRVXERUGLQDomRHQWUHHODV
F 
IRUPD GH VXSHUYLVmR GD HILFLrQFLD GRV FRQWUROHV LQWHUQDV SHOD DGPLQLVWUDomR GD
&RPSDQKLDLQGLFDQGRRFDUJRGDVSHVVRDVUHVSRQViYHLVSHORUHIHULGRDFRPSDQKDPHQWR
$&RPSDQKLDFRQWDFRPXPDiUHDGH3ODQHMDPHQWR)LQDQFHLURH$QiOLVH&RUSRUDWLYD )LQDQFLDO3ODQQLQJ
 $QDO\VLV  TXH p UHVSRQViYHO SRU UHYLVDU H YHULILFDU PHQVDOPHQWH D FRQVLVWrQFLD GRV UHJLVWURV
HIHWXDGRV QD FRQWDELOLGDGH EHP FRPR FDOFXODU LQGLFDGRUHV ILQDQFHLURV DQDOLVDU WRGDV DV SHoDV
FRQWiEHLV '5(EDODQoRSDWULPRQLDOHIOX[RGHFDL[D UHSRUWDUHYHQWXDLVLQFRQVLVWrQFLDVHFRPXQLFDU
DVLQIRUPDo}HVSDUDVXSRUWDUDDOWDDGPLQLVWUDomRGDFRPSDQKLDQDVWRPDGDVGHGHFLVmR$iUHDILFD
VREJHVWmRGD'LUHWRULD)LQDQFHLUD
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G 
GHILFLrQFLDV H UHFRPHQGDo}HV VREUH RV FRQWUROHV LQWHUQRV SUHVHQWHV QR UHODWyULR
FLUFXQVWDQFLDGRSUHSDUDGRHHQFDPLQKDGRj&RPSDQKLDSHORDXGLWRULQGHSHQGHQWHQRV
WHUPRV GD UHJXODPHQWDomR HPLWLGD SHOD &90 TXH WUDWD GR UHJLVWUR H GR H[HUFtFLR GD
DWLYLGDGHGHDXGLWRULDLQGHSHQGHQWH
1RVWHUPRVGR2ItFLR&LUFXODU&9061&*1$QLWHPRV$XGLWRUHV,QGHSHQGHQWHVSRVVXHP
XPSUD]RGHDWpGLDVFRQWDGRVGDGDWDGDHPLVVmRGRUHODWyULRGRDXGLWRUSDUDHPLWLURUHODWyULR
FLUFXQVWDQFLDGRPHQFLRQDGRQHVWHLWHP3RUHVWDUD]mRD&RPSDQKLDLQIRUPDTXHHVWiHPSURFHVVR
GHREWHQomRGDUHIHULGDFDUWDREVHUYDGRVRVSUD]RVOHJDLV7mRORJRDVGHILFLrQFLDVIRUPDOL]DGDVVHMDP
FRPSDUWLOKDGDVFRPD&RPSDQKLDHVWiIDUiDGHYLGDGLYXOJDomRSRUPHLRGHVWHLWHP
H 
FRPHQWiULRV GRV GLUHWRUHV VREUH DV GHILFLrQFLDV DSRQWDGDV QR UHODWyULR
FLUFXQVWDQFLDGR SUHSDUDGR SHOR DXGLWRU LQGHSHQGHQWH H VREUH DV PHGLGDV FRUUHWLYDV
DGRWDGDV
&RQIRUPH PHQFLRQDGR QR LWHP G  DFLPD WmR ORJR D &RPSDQKLD WHQKD DFHVVR DR UHODWyULR
FLUFXQVWDQFLDGR SUHSDUDGR SHORV $XGLWRUHV ,QGHSHQGHQWHV GLYXOJDUi VHXV FRPHQWiULRV VREUH DV
HYHQWXDLVGHILFLrQFLDVDSRQWDGDV
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3URJUDPDGHLQWHJULGDGH
(P UHODomR DRV PHFDQLVPRV H SURFHGLPHQWRV LQWHUQRV GH LQWHJULGDGH DGRWDGRV SHOR HPLVVRU SDUD
SUHYHQLU GHWHFWDU H VDQDU GHVYLRV IUDXGHV LUUHJXODULGDGHV H DWRV LOtFLWRV SUDWLFDGRV FRQWUD D
DGPLQLVWUDomRS~EOLFDQDFLRQDORXHVWUDQJHLUDLQIRUPDU
D  VH R HPLVVRU SRVVXL UHJUDV SROtWLFDV SURFHGLPHQWRV RX SUiWLFDV YROWDGDV SDUD D
SUHYHQomRGHWHFomRHUHPHGLDomRGHIUDXGHVHLOtFLWRVSUDWLFDGRVFRQWUDDDGPLQLVWUDomR
S~EOLFDLGHQWLILFDQGRHPFDVRSRVLWLYR
L 
RV SULQFLSDLV PHFDQLVPRV H SURFHGLPHQWRV GH LQWHJULGDGH DGRWDGRV H VXD
DGHTXDomRDRSHUILOHULVFRVLGHQWLILFDGRVSHORHPLVVRULQIRUPDQGRFRPTXHIUHTXrQFLDRV
ULVFRVVmRUHDYDOLDGRVHDVSROtWLFDVSURFHGLPHQWRVHDVSUiWLFDVVmRDGDSWDGDV
&yGLJRGH&RQGXWD2&yGLJRGH&RQGXWDpDH[SUHVVmRGRTXHD&RPSDQKLDYDORUL]DHDFUHGLWD2
GRFXPHQWR UHIOHWH D LGHRORJLD RUJDQL]DFLRQDO GD &RPSDQKLD H EXVFD HVWDEHOHFHU DV FRQGXWDV TXH
RULHQWDPRQHJyFLRHRVUHODFLRQDPHQWRVGD&RPSDQKLDSRUPHLRGHVXDJRYHUQDQoDFRUSRUDWLYDHGH
VHXV FRODERUDGRUHV GH IRUPD pWLFD WUDQVSDUHQWH SURILVVLRQDO H GH UHVSHLWR P~WXR 2 &yGLJR GH
&RQGXWDSURFXUDJHUHQFLDUULVFRVJHUDLVHWDPEpPHVSHFtILFRVQDPHGLGDHPTXHWUD]UHJUDVUHODWLYDV
D VLWXDo}HV GH FRQIOLWR GH LQWHUHVVHV RIHUWD H UHFHELPHQWR GH EULQGHV H SUHVHQWHV DVVpGLR
FRQILGHQFLDOLGDGHGDVLQIRUPDo}HVFRUUXSomRODYDJHPGHGLQKHLURHQWUHRXWURV2GRFXPHQWRHVWi
GLVSRQtYHOQDLQWUDQHWGD&RPSDQKLDHHPVHXZHEVLWHGHUHODo}HVFRPLQYHVWLGRUHV(PGHDJRVWR
GHR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRDSURYRXQRYDYHUVmRGR&yGLJRGH&RQGXWDGD&RPSDQKLD$V
UHYLV}HVVmRUHDOL]DGDVSHULRGLFDPHQWHSDUDLQFRUSRUDUHVFODUHFLPHQWRVTXHVHIDoDPQHFHVViULRVHRX
ERDVSUiWLFDVGHPDQGDGDVSHORPHUFDGR
3ROtWLFD GH 3UHYHQomR j /DYDJHP GH 'LQKHLUR 6HPDQDOPHQWH p UHDOL]DGD D YHULILFDomR GRV YDORUHV
UHFHELGRVHPHVSpFLH&DVRVHMDPLGHQWLILFDGRVUHFHELPHQWRVHPHVSpFLHVXSHULRUHVD5PLOUHDLV
RXTXHWRWDOL]HPHVWHYDORUQRV VHLV PHVHVDQWHULRUHVRUHVSRQViYHOSHODÈUHD)LVFDOGHYHUHDOL]DU
RLQIRUPHGRVUHFHELPHQWRVDR&2$)
$GLFLRQDOPHQWHVmRFRPXQLFDGDVDR&2$)TXDLVTXHURSHUDo}HVTXHFRQVLGHUDQGRDVSDUWHVHGHPDLV
HQYROYLGRV RV YDORUHV R PRGR GH UHDOL]DomR R PHLR H D IRUPD GH SDJDPHQWR RX D DXVrQFLD GH
IXQGDPHQWR HFRQ{PLFR RX OHJDO SRVVDP DSUHVHQWDU LQGtFLRV UHOHYDQWHV GH RFRUUrQFLD GRV FULPHV
SUHYLVWRVQD/HLQRXUHODFLRQDGRV
$OpPGLVVRVHPHVWUDOPHQWHDOLVWDGH3HVVRDV3ROLWLFDPHQWH([SRVWDVGLVSRQtYHOQRZHEVLWHGH&2$)
p FRQIURQWDGD FRP D EDVH GH FOLHQWHV GD &RPSDQKLD FRP REMHWLYR GH LGHQWLILFDU WDLV LQGLYtGXRV H
PRQLWRUDUHYHQWXDLVRSHUDo}HVUHDOL]DGDVHQWUHHOHVHD&RPSDQKLD
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$&RPSDQKLDWDPEpPFRQWDFRPSURFHGLPHQWRVHVSHFtILFRVSDUDDSUHYHQomRGHWHFomRHUHPHGLDomR
GHIUDXGHVHLOtFLWRVWDLVFRPR
ł,QYHVWLJDomRDIUDXGHV$$XGLWRULD,QWHUQDUHDOL]DLQYHVWLJDomRGHGHQ~QFLDVGLUHWDVRXRULXQGDVGR
&DQDO $EHUWR XWLOL]DQGR PHWRGRORJLD LQWHUQD H GHSHQGHQGR GD FRPSOH[LGDGH GD DOHJDomR FRQWUDWD
VHUYLoRV HVSHFtILFRV SDUD DYDOLDU D YHUDFLGDGH GRV IDWRV UHODWDGRV H R OHYDQWDU GRFXPHQWRV
FRPSUREDWyULRV 2 UHVXOWDGR GD LQYHVWLJDomR p DSUHVHQWDGR DR &RPLWr GH 3HVVRDV &XOWXUD H
*RYHUQDQoDSDUDDWRPDGDGDVGHFLV}HVDSOLFiYHLV
ł0RQLWRUDPHQWR$&RPSDQKLDSRVVXLFkPHUDVGHVHJXUDQoDQRVSRQWRVGHYHQGDTXHVmRPRQLWRUDGDV
GLDULDPHQWH SRU XPD HTXLSH HVSHFtILFD LQWHJUDQWH GD iUHD GH 6HJXUDQoD 3RU HVVH PRQLWRUDPHQWR p
SRVVtYHO LGHQWLILFDU HYHQWXDLV GHVYLRV GH FRPSRUWDPHQWR LGHQWLILFDU IUDXGHV IDOKD QRV SURFHGLPHQWRV
LQWHUQRVHQRVSURFHGLPHQWRVGHYHQGDVGHVFULWRVQRVPDQXDLVGHSURFHGLPHQWRVHSROtWLFDVYLJHQWHV
(YHQWXDLVGHVYLRVHYLRODo}HVVmRDSXUDGRVSHODiUHDGH$XGLWRULD,QWHUQDHFDVRVHMDPFRQILUPDGRV
VmRUHSRUWDGRVDR&RPLWrGH3HVVRDV&XOWXUDH*RYHUQDQoDSDUDDWRPDGDGDVGHFLV}HVDSOLFiYHLV
LL  DVHVWUXWXUDVRUJDQL]DFLRQDLVHQYROYLGDVQRPRQLWRUDPHQWRGRIXQFLRQDPHQWRHGD
HILFLrQFLD GRV PHFDQLVPRV H SURFHGLPHQWRV LQWHUQRV GH LQWHJULGDGH LQGLFDQGR VXDV
DWULEXLo}HV VH VXD FULDomR IRL IRUPDOPHQWH DSURYDGD yUJmRV GR HPLVVRU D TXH VH
UHSRUWDPHRVPHFDQLVPRVGHJDUDQWLDGDLQGHSHQGrQFLDGHVHXVGLULJHQWHVVHH[LVWHQWHV
$ ÈUHD GH *HVWmR GH 5LVFRV H &RQWUROHV ,QWHUQRV p UHVSRQViYHO SRU GHVHQYROYHU R SURJUDPD GH
LQWHJULGDGH H DV IHUUDPHQWDV GH FRPSOLDQFH GD &RPSDQKLD LPSOHPHQWDQGR Do}HV FRQWtQXDV SDUD
JDUDQWLUDFRQIRUPLGDGHHDRSHUDFLRQDOL]DomRHIHWLYDGRVSURFHVVRVUHODFLRQDGRV$iUHDGH*HVWmRGH
5LVFRVH&RQWUROHV,QWHUQRVIRLFULDGDHPGHDJRVWRGH
$iUHDGH*HVWmRGH5LVFRVH&RQWUROHV,QWHUQRVpUHVSRQViYHOSRU
D

$VVHJXUDU D FRQIRUPLGDGH FRP OHLV UHJXODPHQWRV LQWHUQRV SROtWLFDV H SURFHGLPHQWRV GD
&RPSDQKLD

E

'HVHQYROYHU H JHULU SROtWLFDV H QRUPDV LQWHUQDV D ILP GH SDGURQL]DU SURFHGLPHQWRV H
RULHQWDo}HVH[LVWHQWHVQDVGLIHUHQWHViUHDVHDWHQGHUDVOHJLVODo}HVYLJHQWHV

F

*DUDQWLU D HVWUXWXUD GH FRQWUROHV LQWHUQRV TXH SHUPLWHP FRPSUHHQGHU RV SULQFLSDLV ULVFRV
GHFRUUHQWHV GH IDWRUHV LQWHUQRV H H[WHUQRV FRP YLVWD D DVVHJXUDU TXH VHMDP LGHQWLILFDGRV
DYDOLDGRVPRQLWRUDGRVFRQWURODGRVHWHVWDGRVGHIRUPDHILFLHQWH

G

0RQLWRUDURVFRQWUROHVDVVRFLDGRVDRVSULQFLSDLVULVFRVH[LVWHQWHVQD&RPSDQKLD

H

0DQWHU VLVWHPDV H URWLQDV GH FRQWUROHV LQWHUQRV DOLQKDGRV FRP DV PHOKRUHV SUiWLFDV GR
PHUFDGREHPFRPRUHYLV}HVSHULyGLFDVHDWXDOL]Do}HVSDUDTXHHYHQWXDLVGHILFLrQFLDVVHMDP
SURQWDHLQWHJUDOPHQWHFRUULJLGDV

I

2EVHUYDUDYDOLDUHUHFRPHQGDUDVHJUHJDomRGHIXQo}HVGHPRGRDHOLPLQDUDWULEXLo}HVGH
UHVSRQVDELOLGDGHVFRQIOLWDQWHVDVVLPFRPRUHGX]LUHPRQLWRUDUFRPDGHYLGDLQGHSHQGrQFLD
SRWHQFLDLVFRQIOLWRVGHLQWHUHVVHH[LVWHQWHVQDVRXHQWUHDVÈUHDVGH1HJyFLRV
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J

(ODERUDUSHULRGLFDPHQWHUHODWyULRVHLQGLFDGRUHVSDUDD'LUHWRULDHFRPLWrVUHODFLRQDGRV

K

'HVHQYROYHU R SURJUDPD GH LQWHJULGDGH H DV IHUUDPHQWDV GH FRPSOLDQFH GD &RPSDQKLD
LPSOHPHQWDQGR Do}HV FRQWtQXDV SDUD JDUDQWLU D FRQIRUPLGDGH H DRSHUDFLRQDOL]DomR HIHWLYD
GRVSURFHVVRVUHODFLRQDGRVH

L

3URPRYHUDFXOWXUDGHJHUHQFLDPHQWRHPLWLJDomRGRVULVFRVGD&RPSDQKLD

$&RPSDQKLDWDPEpPFRQWDFRPXP&RPLWrGH3HVVRDV&XOWXUDH*RYHUQDQoDGHFDUiWHUSHUPDQHQWH
UHVSRQViYHO SRU DQDOLVDU DV RFRUUrQFLDV H[FHSFLRQDLV GH SRVVtYHLV VLWXDo}HV DQWLpWLFDV UHODWDGDV SRU
FRODERUDGRUHVWHUFHLURVIRUQHFHGRUHVHSUHVWDGRUHVGHVHUYLoRVRXSHORS~EOLFRHPJHUDO2&RPLWr
GH3HVVRDV&XOWXUDH*RYHUQDQoDPDQWpPRVLJLORGHWRGRVRVUHODWRVUHFHELGRVSHOR&DQDO$EHUWRH
ILVFDOL]DDDSOLFDomRGR&yGLJRGH&RQGXWDGD&RPSDQKLD
2&RPLWrGH3HVVRDV&XOWXUDH*RYHUQDQoDIRLFULDGRHPGHDJRVWRGHHpFRQVWLWXtGRSRU
PHPEURVHOHLWRVSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLD
6mRDWULEXLo}HVGR&RPLWrGH3HVVRDV&XOWXUDH*RYHUQDQoDGD&RPSDQKLD
•

$YDOLDUHUHFRPHQGDUSROtWLFDVHRXSUiWLFDVGH L UHPXQHUDomR LL UHFUXWDPHQWRQRPHDomR
HVXFHVVmRLQFOXLQGRRVFULWpULRVSDUDFRQWUDWDomRHGHPLVVmRGHH[HFXWLYRVGHDFRUGRFRPD
³3ROtWLFDGH,QGLFDomRGH0HPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR&RPLWrVH'LUHWRULDGD9LYDUD
3DUWLFLSDo}HV6$´H LLL DYDOLDomRGHSHUIRUPDQFHHGHHQJDMDPHQWRGRVFRODERUDGRUHV

•

$X[LOLDU R GHVHQYROYLPHQWR H LQWHJUDomR GH QRYRV DGPLQLVWUDGRUHV H FRODERUDGRUHV QD
&RPSDQKLD

•

3UH]DUSHORGHVHQYROYLPHQWRRUJDQL]DFLRQDOGD&RPSDQKLDHGHVHXVFRODERUDGRUHV

•

([DPLQDU DV QRYDV SROtWLFDV H DFRPSDQKDU H UHYLVDU DV SROtWLFDV HP YLJRU UHODFLRQDGDV DRV
WHPDVGHSHVVRDVFXOWXUDHJRYHUQDQoDGD&RPSDQKLD

•

0RQLWRUDUWHPDVUHODFLRQDGRVjFXOWXUDFOLPDHHQJDMDPHQWRGHSHVVRDV

•

$SRLDU QD HODERUDomR H UHYLVmR GR SURFHVVR GH DYDOLDomR GRV H[HFXWLYRV REVHUYDGDV DV
GLVSRVLo}HVGR³5HJLPHQWR,QWHUQRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD9LYDUD3DUWLFLSDo}HV6$´

•

([DPLQDU D HVWUXWXUD RUJDQL]DFLRQDO GD &RPSDQKLD H UHFRPHQGDU DMXVWHV H[LJLGRV SHODV
GLUHWUL]HVHVWUDWpJLFDVGHQHJyFLRVHJHVWmR

•

3URSRU Do}HV TXDQWR j GLVVHPLQDomR H FXPSULPHQWR GR &yGLJR GH &RQGXWD EXVFDQGR VXD
HILFiFLDHHIHWLYLGDGH

•

$FRPSDQKDUDVVLWXDo}HVUHFHELGDVQR&DQDO$EHUWR

•

0RQLWRUDUDH[HFXomRGDVDo}HVHVWDEHOHFLGDV
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•

5HVROYHUHP~OWLPDLQVWkQFLDVLWXDo}HVFRQWURYHUVDVFRPRHYHQWXDLVLQIUDo}HVHYLRODo}HVDR
&yGLJR GH &RQGXWD SROtWLFDV LQWHUQDV RX D OHJLVODomR YLJHQWH FRODERUDQGR SDUD GHFLV}HV
LPSDUFLDLVHWUDQVSDUHQWHV

•

'HWHUPLQDUTXDQGRDVVLPUHTXHULGRDDGRomRGHPHGLGDVQHFHVViULDVPHGLDQWHDHPLVVmR
GHRSLQLmRIRUPDOjViUHDVHQYROYLGDVH

•

*DUDQWLUTXHVHMDPDSOLFDGDVPHGLGDVGLVFLSOLQDUHVDSyVDDSXUDomRGHDOHJDo}HVGHLQIUDo}HV
H YLRODo}HV DR &yGLJR GH &RQGXWD SROtWLFDV LQWHUQDV RX D OHJLVODomR YLJHQWH
LQGHSHQGHQWHPHQWHGRQtYHOKLHUiUTXLFRVHPSUHMXt]RGDVSHQDOLGDGHVOHJDLVFDEtYHLVH

•

0RQLWRUDURVDVVXQWRVTXHSRVVDPFDXVDULPSDFWRVLJQLILFDWLYRjLPDJHPGD&RPSDQKLD

2 &RPLWr GH 3HVVRDV &XOWXUD H *RYHUQDQoD VH UH~QH HP FDUiWHU RUGLQiULR D FDGD WUrV PHVHV RX
H[WUDRUGLQDULDPHQWHVHPSUHTXHFRQYRFDGRSHOR&RRUGHQDGRURXSRUVROLFLWDomRHVFULWDGHTXDOTXHU
PHPEURGR&RPLWr
$VFRQYRFDo}HVVHUmRUHDOL]DGDVSRUHVFULWRYLDHPDLOFRPQRPtQLPR FLQFR GLDVGHDQWHFHGrQFLD
GDGDWDGDUHVSHFWLYDUHXQLmRHVSHFLILFDQGRKRUDHORFDOHSUHIHUHQFLDOPHQWHLQFOXLQGRDRUGHPGR
GLD1DKLSyWHVHGHDVVXQWRVTXHH[LMDPDSUHFLDomRXUJHQWHDUHXQLmRGR&RPLWrSRGHUiVHUFRQYRFDGD
HPSUD]RLQIHULRUDRGHVFULWRDFLPD
2&RPLWrSRGHUiFRQYRFDUHVSHFLDOLVWDVHFRQWUDWDUFRQVXOWRUHVH[WHUQRVSDUDDDQiOLVHHGLVFXVVmRGH
WHPDV VRE VXD UHVSRQVDELOLGDGH ]HODQGR SHOD LQWHJULGDGH H FRQILGHQFLDOLGDGH GRV WUDEDOKRV VHQGR
REVHUYDGRVHXRUoDPHQWRDQXDO
$V GHOLEHUDo}HV GR &RPLWr GH 3HVVRDV &XOWXUD H *RYHUQDQoD VmR UHSRUWDGDV HP DWDV GH UHXQL}HV
UHJLVWUDQGRVHRVDXVHQWHVEHPFRPRDSDUWLFLSDomRH[WUDRUGLQiULDGHWHUFHLURVTXHQmRIDoDPSDUWH
GD UHXQLmR $V UHXQL}HV GR &RPLWr GH 3HVVRDV &XOWXUD H *RYHUQDQoD VHPSUH WrP FDUiWHU VLJLORVR
VHQGRTXHWRGRQRYRSDUWLFLSDQWHGHYHDVVLQDUWHUPRGHFRQILGHQFLDOLGDGHHVSHFtILFR
2VDVVXQWRVRULHQWDo}HVGLVFXVV}HVUHFRPHQGDo}HVHSDUHFHUHVGR&RPLWrVHUmRFRQVLJQDGRVQDV
DWDVGHVXDVUHXQL}HVDVTXDLVVHUmRDVVLQDGDVSRUVHXVPHPEURVSUHVHQWHVHGHODVGHYHUmRFRQVWDU
RV SRQWRV UHOHYDQWHV GDV GLVFXVV}HV D UHODomR GRV SUHVHQWHV PHQomR jV DXVrQFLDV MXVWLILFDGDV DV
SURYLGrQFLDVVROLFLWDGDVHHYHQWXDLVSRQWRVGHGLYHUJrQFLDVHQWUHRVPHPEURV
$VSULQFLSDLVUHJUDVGHIXQFLRQDPHQWRGR&RPLWrGH3HVVRDV&XOWXUDH*RYHUQDQoDHVWmRGHILQLGDVHP
VHXUHJLPHQWRLQWHUQR
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LLL  VH R HPLVVRU SRVVXL FyGLJR GH pWLFD RX GH FRQGXWD IRUPDOPHQWH DSURYDGR
LQGLFDQGR
•

VH HOH VH DSOLFD D WRGRV RV GLUHWRUHV FRQVHOKHLURV ILVFDLV FRQVHOKHLURV GH
DGPLQLVWUDomR H HPSUHJDGRV H VH DEUDQJH WDPEpP WHUFHLURV WDLV FRPR
IRUQHFHGRUHVSUHVWDGRUHVGHVHUYLoRDJHQWHVLQWHUPHGLiULRVHDVVRFLDGRV

2&yGLJRGH&RQGXWDVHDSOLFDDWRGRVRVDGPLQLVWUDGRUHVFRODERUDGRUHVHGHPDLVS~EOLFRVTXHVH
UHODFLRQDPFRPD&RPSDQKLDLQGHSHQGHQWHPHQWHGDVXDSRVLomRKLHUiUTXLFDRXiUHDGHDWXDomR
$&RPSDQKLDFXOWLYDUHODo}HVpWLFDVYHUGDGHLUDVHWUDQVSDUHQWHVFRPJRYHUQRVVRFLHGDGHFOLHQWHV
DFLRQLVWDV DGPLQLVWUDGRUHV HPSUHJDGRV SUHVWDGRUHV GH VHUYLoRV IRUQHFHGRUHV VLQGLFDWRV
DVVRFLDo}HVGHFODVVHHWRGRVRVRXWURVS~EOLFRVGHLQWHUHVVHTXHVHUHODFLRQDPFRPD&RPSDQKLDH
FRQWULEXHPSDUDUHDOL]DomRGDVXDPLVVmRDFRQFUHWL]DomRGDVXDYLVmRHDFRQVWUXomRGDVXDPDUFD
HLPDJHPLQVWLWXFLRQDOQRGLDDGLD
•

VH H FRP TXH IUHTXrQFLD RV GLUHWRUHV FRQVHOKHLURV ILVFDLV FRQVHOKHLURV GH
DGPLQLVWUDomR H HPSUHJDGRV VmR WUHLQDGRV HP UHODomR DR FyGLJR GH pWLFD RX GH
FRQGXWDHjVGHPDLVQRUPDVUHODFLRQDGDVDRWHPD

$ &RPSDQKLD FRQWD FRP XP SURJUDPD GH WUHLQDPHQWR FRP IRFR HP FRPSOLDQFH DQWLFRUUXSomR H
REULJDWyULR D WRGRV RV FRODERUDGRUHV FRQYRFDGRV SDUD D TXDOLILFDomR H FRQVFLHQWL]DomR DFHUFD GDV
FRQGXWDVSULQFtSLRVFRQFHLWRVHSURFHGLPHQWRVSUHYLVWRVQHVWH&yGLJRGH&RQGXWD
7DLVWUHLQDPHQWRVGHSHULRGLFLGDGHPtQLPDDQXDOGHYHUmRVHUFRQGX]LGRVSHORUHVSRQViYHOSRUSHVVRD
DVHULQGLFDGDSHOR&RPLWrGH3HVVRDV&XOWXUDH*RYHUQDQoD
$OpP GLVVR WRGRV RV FRODERUDGRUHV GD &RPSDQKLD LQFOXLQGR VHXV GLUHWRUHV H FRQVHOKHLURV GHYHP
DVVLQDUXPWHUPRGHFRPSURPLVVRFRPDVGLUHWUL]HVGR&yGLJRGH&RQGXWD
•

DV VDQo}HV DSOLFiYHLV QD KLSyWHVH GH YLRODomR DR FyGLJR RX D RXWUDV QRUPDV
UHODWLYDVDRDVVXQWRLGHQWLILFDQGRRGRFXPHQWRRQGHHVVDVVDQo}HVHVWmRSUHYLVWDV

$VVDQo}HVDSOLFiYHLVQDKLSyWHVHGHYLRODomRDR&yGLJRGH&RQGXWDSROtWLFDVLQWHUQDVRXDOHJLVODomR
YLJHQWHVmR L DGYHUWrQFLDRUDORXSRUHVFULWR LL VXVSHQVmR LLL GHVOLJDPHQWRH LY GHPLVVmRSRU
MXVWDFDXVD$VVDQo}HVDFLPDFLWDGDVHVWmRSUHYLVWDVQR&yGLJRGH&RQGXWDGD&RPSDQKLD
•

yUJmRTXHDSURYRXRFyGLJRGDWDGDDSURYDomRHFDVRRHPLVVRUGLYXOJXHRFyGLJR
GHFRQGXWDORFDLVQDUHGHPXQGLDOGHFRPSXWDGRUHVRQGHRGRFXPHQWRSRGHVHU
FRQVXOWDGR

2DWXDO&yGLJRGH&RQGXWDGD&RPSDQKLDIRLDSURYDGRSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHPUHXQLmRGH
GHDJRVWRGH
2GRFXPHQWRHVWiGLVSRQtYHOQDLQWUDQHWGD&RPSDQKLDHHPVHXZHEVLWHGHUHODo}HVFRPLQYHVWLGRUHV
DWUDYpVGRVHJXLQWHOLQNKWWSULYLYDUDFRPEU
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E 
•

VHRHPLVVRUSRVVXLFDQDOGHGHQ~QFLDLQGLFDQGRHPFDVRSRVLWLYR
VHRFDQDOGHGHQ~QFLDVpLQWHUQRRXVHHVWiDFDUJRGHWHUFHLURV

$&RPSDQKLDFRQWDFRPXPFDQDOGHGHQ~QFLDV &DQDO$EHUWR DGPLQLVWUDGRSRUXPDHPSUHVDH[WHUQD
LQGHSHQGHQWHHHVSHFLDOL]DGDFRPIRUWHDWXDomRLQWHUQDFLRQDO
•

VHRFDQDOHVWiDEHUWRSDUDRUHFHELPHQWRGHGHQ~QFLDVGHWHUFHLURVRXVHUHFHEH
GHQ~QFLDVVRPHQWHGHHPSUHJDGRV

7RGRVRVFRODERUDGRUHVGD&RPSDQKLDEHPFRPRWHUFHLURVIRUQHFHGRUHVHSUHVWDGRUHVGHVHUYLoRVH
RS~EOLFRHPJHUDOWrPjGLVSRVLomRR&DQDO$EHUWRSDUDHQYLRGHUHODWRVGHVLWXDo}HVFRQVLGHUDGDV
DQWLpWLFDV TXH YLROHP R &yGLJR GH &RQGXWD GD &RPSDQKLD VXDV SROtWLFDV H SURFHGLPHQWRV LQWHUQRV
HRXDOHJLVODomRYLJHQWH
2V UHODWRV SRGHP VHU HQYLDGRV D TXDOTXHU PRPHQWR SHOR OLQN FDQDODEHUWRYLYDUDFRPEU RX SHOR
WHOHIRQH
•

VHKiPHFDQLVPRVGHDQRQLPDWRHGHSURWHomRDGHQXQFLDQWHVGHERDIp

2VUHODWRVVmRUHFHELGRVSHODHPSUHVDH[WHUQDHSRGHPVHUUHDOL]DGRVGHIRUPDDQ{QLPDJDUDQWLQGR
DVVLPDFRQILGHQFLDOLGDGHRVLJLORDEVROXWRHRWUDWDPHQWRDGHTXDGRGHFDGDVLWXDomRVHPFRQIOLWRV
GH LQWHUHVVHV 7RGDV DV LQIRUPDo}HV VmR WUDWDGDV VHP UDVWUHDPHQWR SURWHJHQGR FRPSOHWDPHQWH D
LGHQWLGDGHGRFRODERUDGRURXGRWHUFHLUR
&RPRSUHYLVWRHPVHX&yGLJRGH&RQGXWDD&RPSDQKLDQmRWROHUDUHWDOLDomRFRQWUDTXDOTXHUSHVVRD
TXHGHERDIpFRPXQLFDUSUHRFXSDo}HVRXG~YLGDVVREUHXPDSRVVtYHOPiFRQGXWD
•

yUJmRGRHPLVVRUUHVSRQViYHOSHODDSXUDomRGHGHQ~QFLDV

$$XGLWRULD,QWHUQDGD&RPSDQKLDUHDOL]DDLQYHVWLJDomRGHGHQ~QFLDVGLUHWDVRXRULXQGDVGR&DQDO
$EHUWRXWLOL]DQGRPHWRGRORJLDLQWHUQDHGHSHQGHQGRGDFRPSOH[LGDGHGDDOHJDomRFRQWUDWDVHUYLoRV
HVSHFtILFRVSDUDDYDOLDUDYHUDFLGDGHGRVIDWRVUHODWDGRVHROHYDQWDUGRFXPHQWRVFRPSUREDWyULRV2
UHVXOWDGRGDLQYHVWLJDomRpDSUHVHQWDGRDR&RPLWrGH3HVVRDV&XOWXUDH*RYHUQDQoDSDUDDWRPDGD
GDVGHFLV}HVDSOLFiYHLV
2 &RPLWr GH 3HVVRDV &XOWXUD H *RYHUQDQoD DOpP GR GHVFULWR DFLPD WDPEpP p UHVSRQViYHO SRU
DQDOLVDU DV RFRUUrQFLDV H[FHSFLRQDLV GH VLWXDo}HV DQWLpWLFDV UHODWDGDV SRU FRODERUDGRUHV H WHUFHLURV
IRUQHFHGRUHVHSUHVWDGRUHVGHVHUYLoRVLQFOXVLYHTXHQmRHVWHMDPGHVFULWDVQHVWH&yGLJRGH&RQGXWD
F 
VH R HPLVVRU DGRWD SURFHGLPHQWRV HP SURFHVVRV GH IXVmR DTXLVLomR H
UHHVWUXWXUDo}HV VRFLHWiULDV YLVDQGR j LGHQWLILFDomR GH YXOQHUDELOLGDGHV H GH ULVFR GH
SUiWLFDVLUUHJXODUHVQDVSHVVRDVMXUtGLFDVHQYROYLGDV
2V SURFHGLPHQWRV DGRWDGRV HP SURFHVVRV GH IXVmR DTXLVLomR H UHHVWUXWXUDo}HV VRFLHWiULDV XWLOL]D
IHUUDPHQWDV GH GXH GLOLJHQFH GDV SHVVRDV MXUtGLFDV HQYROYLGDV DOpP GD DQiOLVH GH FRPSOLDQFH H
DQWLFRUUXSomR
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G  FDVR R HPLVVRU QmR SRVVXD UHJUDV SROtWLFDV SURFHGLPHQWRV RX SUiWLFDV YROWDGDV
SDUD D SUHYHQomR GHWHFomR H UHPHGLDomR GH IUDXGHV H LOtFLWRV SUDWLFDGRV FRQWUD D
DGPLQLVWUDomR S~EOLFD LGHQWLILFDU DV UD]}HV SHODV TXDLV R HPLVVRU QmR DGRWRX FRQWUROHV
QHVVHVHQWLGR
1mRVHDSOLFD
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5.5 - Alterações significativas

$OWHUDo}HVVLJQLILFDWLYDV
,WHPQmRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHQmRKRXYHDOWHUDo}HVVLJQLILFDWLYDVTXDQWRjVSUiWLFDVDGRWDGDV
SDUD JHUHQFLDPHQWR GH ULVFRV HP UHODomR DR ~OWLPR H[HUFtFLR VRFLDO $ &RPSDQKLD HVFODUHFH TXH
VRPHQWH IRUPDOL]RX D 3ROtWLFD GH *HUHQFLDPHQWR GH 5LVFRV D TXDO UHIOHWH DV SUiWLFDV TXH Mi HUDP
DGRWDGDVQRH[HUFtFLRVRFLDOFRUUHQWH
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5.6 - Outras inf. relev. - Gerenciamento de riscos e controles internos

2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV
1mR Ki RXWUDV LQIRUPDo}HV TXH D &RPSDQKLD MXOJXH UHOHYDQWH HP UHODomR D HVWD VHomR  TXH QmR
WHQKDPVLGRGLYXOJDGDVQRVGHPDLVLWHQVGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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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

23/05/2019

Forma de Constituição do Emissor

Sociedade limitada

País de Constituição

Brasil

Prazo de Duração

Prazo de Duração Indeterminado

Data de Registro CVM

Registro Sendo Requerido
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%UHYHKLVWyULFR
$ 7HOOHULQD IRL FRQVWLWXtGD HP  FRPR XPD ORMD IDPLOLDU QR FHQWUR GH 6mR 3DXOR GHGLFDGD DR
RIHUHFLPHQWRGHMRLDVFULDGDVFRPFXLGDGRHH[FOXVLYLGDGH
(PHPOLQKDFRPDH[SDQVmRGHVHXVQHJyFLRVD7HOOHULQDSDVVRXDRSHUDUHPVKRSSLQJFHQWHUV
ODQoRXXPSRUWIyOLRGHUHOyJLRVHLQLFLRXLQYHVWLPHQWRVHPWHFQRORJLDSDUDDGLIHUHQFLDomRGRGHVLJQ
GHVHXVSURGXWRV
(P  DEULX VXD IiEULFD QD =RQD )UDQFD GH 0DQDXV SROR LQGXVWULDO FRPHUFLDO H DJURSHFXiULR
ORFDOL]DGRQRHVWDGRGR$PD]RQDVSRVVLELOLWDQGRDHVFDODELOLGDGHGDFDSLODULGDGHGHVXDRSHUDomR$
7HOOHULQDLQDXJXURXVXDSULPHLUDORMDIRUDGRHVWDGRGH6mR3DXORHP
(PD7HOOHULQDREWHYHDFHUWLILFDomRGHSDGUmRGHTXDOLGDGH,662HDLQGDGXUDQWHRVDQRV
VHFRQVROLGRXFRPRDPDLRUUHGHGHMRDOKHULDVGR%UDVLO)RLQHVVDGpFDGDTXHLQYHVWLXHPXPD
H[SDQVmRDFHOHUDGDTXHSRVVLELOLWRXDWLQJLURPDUFRGHFHPORMDVHPWRGRRWHUULWyULRQDFLRQDO1R
FRQWH[WRGHWDOH[SDQVmRDFRPSDQKLDODQoRXVHXQRYRORJRWLSR
3RVWHULRUPHQWHD7HOOHULQDEXVFRXDGRWDUHVWUDWpJLDVGHPRGHUQL]DomRGDPDUFDHPIRLUHDOL]DGR
RODQoDPHQWRGDFDWHJRULD/LIHE\9LYDUDHPIRLODQoDGRRFDQDOGLJLWDO HFRPPHUFH (P
D&RPSDQKLDUHDOL]RXRODQoDPHQWRGHVXDSULPHLUDIUDJUkQFLD(PGHDJRVWRGHKRXYHD
FRQVWLWXLomRGD&RQLSDFRPDFLVmRSDUFLDOHVHOHWLYDGD7HOOHULQDHDLQFRUSRUDomRGDSDUFHODFLQGLGD
GD7HOOHULQDSHOD&RQLSD$OpPGLVVRQRPHVPRDQRWDPEpPIRLLQLFLDGDDHVWUDWpJLD201,FDQDO
(P  GH PDLR GH  IRL FRQVWLWXtGD D 9LYDUD 3DUWLFLSDo}HV 6$ ³&RPSDQKLD´  FRPR VRFLHGDGH
OLPLWDGD(PGHMXQKRGHIRLUHDOL]DGDXPDUHRUJDQL]DomRVRFLHWiULDSRUPHLRGDTXDOHP
UHVXPR D &RPSDQKLD IRL WUDQVIRUPDGD HP VRFLHGDGHV SRU Do}HV H SDVVRX D FRQVROLGDU  GD
SDUWLFLSDomRVRFLHWiULD GDV VRFLHGDGHVRSHUDFLRQDLV7HOOHULQD H &RQLSD FRQVWLWXLQGR DVVLP R *UXSR
9LYDUD
$WXDOPHQWHD&RPSDQKLDpWLWXODUGHPDUFDVUHJLVWUDGDVQR%UDVLOMXQWRDR,13,GHQWUHHODVDV
PDUFDV ³9LYDUD´ ³/LIH 9LYDUD´ H ³/LIH E\ 9LYDUD´ DV TXDLV VmR EDVWDQWH UHOHYDQWHV SDUD QRVVDV
DWLYLGDGHV$OpPGLVVRD&RPSDQKLDSRVVXLXPDVpULHGHGHVHQKRVLQGXVWULDLVGHSRVLWDGRVSHUDQWHR
,13, TXH VmR UHOHYDQWHV SDUD DV DWLYLGDGHV RV TXDLV SHUWHQFLDP j 0DNDXI (PSUHHQGLPHQWRV /WGD
³0DNDXI´  FXMD DFLRQLVWD SDUWLFLSD GR $FRUGR GH $FLRQLVWDV GD &RPSDQKLD H IRUDP FHGLGRV j
&RPSDQKLDHPGHVHWHPEURGH$7HOOHULQDSURWRFRORXRSHGLGRGHDQRWDomRGHWUDQVIHUrQFLD
GHWLWXODULGDGHGHWDLVGHVHQKRVLQGXVWULDLVSHUDQWHR,13,HPGHVHWHPEURGHSDUDWUDQVIHULU
WDLVGHVHQKRVLQGXVWULDLVj7HOOHULQD
$WXDOPHQWHR*UXSR9LYDUDSRVVXLSRQWRVGHYHQGDHPHVWDGRVHQR'LVWULWR)HGHUDO$OpP
GLVVRFRQWDFRPXPSRUWIyOLRFRQVROLGDGRHGLYHUVLILFDGRGHSURGXWRV
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$EDL[RPRVWUDPRVDHYROXomRGRQ~PHURGHORMDVHTXLRVTXHVDRILQDOGHFDGDDQRGHVGH

3RVLomR GH ORMDV H TXLRVTXHV DR ILQDO GR SHUtRGR H Q~PHUR GH DEHUWXUDV OtTXLGDV GH
IHFKDPHQWRV GDVDEHUWXUDVOtTXLGDVQ~PHURGHORMDVQRILQDOGRDQRDQWHULRU 
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6.5 - Informações de pedido de falência fundado em valor relevante ou de recuperação
judicial ou extrajudicial
  ,QIRUPDo}HV GH SHGLGR GH IDOrQFLD IXQGDGR HP YDORU UHOHYDQWH RX GH UHFXSHUDomR
MXGLFLDORXH[WUDMXGLFLDO
$WpDGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDQmRKRXYHSHGLGRGHIDOrQFLDGHUHFXSHUDomRMXGLFLDORX
H[WUDMXGLFLDOGD&RPSDQKLD
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6.6 - Outras informações relevantes

2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV
1mR Ki RXWUDV LQIRUPDo}HV TXH D &RPSDQKLD MXOJXH UHOHYDQWH HP UHODomR D HVWD VHomR  TXH QmR
WHQKDPVLGRGLYXOJDGDVQRVGHPDLVLWHQVGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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7.1 - Descrição das principais atividades do emissor e suas controladas

'HVFULomRGDVSULQFLSDLVDWLYLGDGHVGRHPLVVRUHVXDVFRQWURODGDV
9,62*(5$/
6RPRVRVOtGHUHVHPPDUNHWVKDUHQRYDUHMRHVSHFLDOLVWDHPMRLDVHUHOyJLRVQR%UDVLOWDQWRHPWHUPRV
GH UHFHLWD OtTXLGD>@ TXDQWR HP WHUPRV GH Q~PHUR GH ORMDV ItVLFDV H SUySULDV>@ HP  1yV
GHVHQKDPRVFULDPRVSURGX]LPRVFRPHUFLDOL]DPRVHGLVWULEXtPRVQRVVRVSURGXWRVHPWRGRRWHUULWyULR
QDFLRQDOSRUPHLRGHXPDHVWUDWpJLDYHUWLFDOL]DGDHGHPXOWLFDQDOLGDGH RPQLFDQDO LQFOXLQGRYHQGDV
RIIOLQHSRUPHLRGHSRQWRVGHYHQGD LQFOXLORMDVItVLFDVHTXLRVTXHV FDQDOGHWHOHYHQGDVH
FDQDOGHYHQGDVFRUSRUDWLYDV %% H RQOLQH DWUDYpV GHQRVVRSUySULRVLWHHRXWURV PDUNHWSODFHVR
TXH QRV SHUPLWH FDSWXUDU VLQHUJLDV H DXPHQWDU QRVVDV PDUJHQV $ PDUFD 9LYDUD XP GRV QRVVRV
SULQFLSDLVDWLYRVp³WRSRIPLQG´QRPHUFDGRGHMRLDVEUDVLOHLUR1RH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHP
GHGH]HPEURGHWLYHPRVXPDUHFHLWDOtTXLGDGH5ELOKmRXP(%,7'$$MXVWDGRGH5
PLOK}HVXPDPDUJHP(%,7'$$MXVWDGRHXPOXFUROtTXLGRGH5PLOK}HV
3RVVXtPRV PDLV GH  PLOK}HV GH FOLHQWHV FDGDVWUDGRV HP WRGR R 3DtV TXH HQULTXHFHP QRVVD
LQWHOLJrQFLDGHGDGRVHFRQYHUJHPSDUDTXHQRVVDHVWUDWpJLDGHPDUNHWLQJVHMDDVVHUWLYDJHUDQGRD
FRPHUFLDOL]DomR GH DSUR[LPDGDPHQWH  PLO SHoDV SRU PrV D SDUWLU GH QRVVR SULQFLSDO FHQWUR GH
GLVWULEXLomRORFDOL]DGRQDUHJLmRVXOGDFLGDGHGH6mR3DXOR

1RVVDV0DUFDV
&RPDQRVGHH[SHULrQFLDGHVHQYROYHPRVXPSRUWIyOLRGHPDUFDV±9LYDUDH/LIHE\9LYDUD/LIH
9LYDUD9LYDUD:DWFKHV9LYDUD)UDJUDQFHVH9LYDUD$FFHVVRULHVTXHUHSUHVHQWDUDPUHVSHFWLYDPHQWH
QRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHHGH
QRVVDUHFHLWDOtTXLGDFRPIRFRHPMRLDVUHOyJLRVSHUIXPHVHDFHVVyULRV7DLVPDUFDVHVWmRDVVRFLDGDV
D SURGXWRV GHPRFUiWLFRV FRP GHVLJQ PRGHUQR H GH DOWD TXDOLGDGH TXH SRGHP VHU DFHVVDGRV SRU
GLYHUVDVFODVVHVVRFLDLVEHPFRPRDFRPSDQKDUQRVVRVFOLHQWHVHPGLIHUHQWHVIDVHVGDYLGDRTXHQRV
SHUPLWH DSURYHLWDU R FUHVFLPHQWR GR YDUHMR GR 3DtV LQGHSHQGHQWHPHQWH GD FODVVH VRFLDO DOpP GH
SURSRUFLRQDUPDLVIOH[LELOLGDGHHGLOXLomRGHULVFRVHPPRPHQWRVHFRQ{PLFRVDGYHUVRV$FUHGLWDPRV
WDPEpP TXH D QRVVD PDUFD 9LYDUD QmR WHP FRQFRUUHQWH GLUHWR QR VHJPHQWR H QR SHUILO HP TXH
DWXDPRVTXDQGRFRQVLGHUDGRVGHPDQHLUDFRPELQDGDRVSLODUHVGHOX[RDFHVVRHUHFRQKHFLPHQWR
SRVVXLQGRXPDIDL[DGHSUHoRTXHSRGHYDULDUGHVGH5DPDLVGH5
3RU SURGX]LUPRV D JUDQGH PDLRULD GDV QRVVDV MRLDV SRVVXtPRV XPD IOH[LELOLGDGH QD FRPSRVLomR GR
QRVVR PL[ GH SURGXWRV 'XUDQWH R SHUtRGR GH UHFHVVmR QR %UDVLO HQWUH  H  RSWDPRV SRU
DXPHQWDUUDSLGDPHQWHDSURGXomRGHLWHQVFRQIHFFLRQDGRVHPSUDWDHPGHWULPHQWRGRVSURGXWRVFRP
RXUR'HVVDIRUPDPDQWLYHPRVQRVVDVYHQGDVHVWiYHLVDXPHQWDQGRDUHQWDELOLGDGHQDPHGLGDHP


>@

 'H DFRUGR FRP LQIRUPDo}HV SXEOLFDGDV HP  GH GH]HPEUR GH  SHOD (XURPRQLWRU ,QWHUQDWLRQDO /LPLWHG SHVTXLVD GH
9DUHMRHGLomRGHYHQGDVQRYDUHMRVHPLPSRVWRGHYDORUDGLFLRQDGRPRHGDORFDO
>@
 'H DFRUGR FRP LQIRUPDo}HV SXEOLFDGDV HP  GH GH]HPEUR GH  SHOD (XURPRQLWRU ,QWHUQDWLRQDO /LPLWHG SHVTXLVD GH
9DUHMRHGLomRGHQ~PHURGHORMDV

&RP
EDVH
QD
SHVTXLVD
GLYXOJDGD
SHOR
(VWDGmR
0DUFDV
HP


KWWSVSXEOLFDFRHVHVWDGDRFRPEUPDUFDVPDLVFDWHJRULDVMRDOKHULDV
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TXHDPDUJHPEUXWDGRVSURGXWRVTXHXWLOL]DPSUDWDpPDLRUGRTXHDPDUJHPEUXWDGRVSURGXWRVHP
RXURFRQIRUPHDEDL[R

9LYDUDODQoDGDHPpDVVRFLDGDDXPDPDUFDWUDGLFLRQDOHOHJDQWHHPRGHUQDGHVWLQDGDDFOLHQWHV
DFLPDGRVDQRVGHLGDGHTXHSUH]DPSRUTXDOLGDGHHVRILVWLFDomR

/LIHE\9LYDUDODQoDGDHPpDVVRFLDGDDXPS~EOLFRDOYRPDLVMRYHPDFLPDGHDQRVGHLGDGH
TXHYDORUL]DDPRGDHSURFXUDSHoDVPDLVGHVFRQWUDtGDVFROHFLRQiYHLVHFRPXPSUHoRPDLVDFHVVtYHO
,QLFLDOPHQWHDPDUFDFRQWDYDFRPSXOVHLUDVHSLQJHQWHVHPVHXSRUWIyOLR
2SULPHLURTXLRVTXHGDPDUFDIRLLQDXJXUDGRHPDQRHPTXHWDPEpPLQFOXLXDFDWHJRULDGH
DQpLV1RDQRVHJXLQWHDSULPHLUDORMDItVLFDLQWHLUDPHQWHGHGLFDGDDPDUFDFRPHoRXDIXQFLRQDUHDV
FDWHJRULDVGHFRODUHVHSXOVHLUDVGHFRXURIRUDPDGLFLRQDGDV(PDPDUFDSDVVRXDRIHUHFHU
SURGXWRVSDUDRS~EOLFRPDVFXOLQRHHPSDUDDFDWHJRULD3HWV$WXDOPHQWHRVHJPHQWR/LIHE\
9LYDUDFRQWDFRPDSUR[LPDGDPHQWH6.8VDWLYRV
(PFULDPRVXPLQVWDJUDPSUySULRSDUDDPDUFDTXHDWXDOPHQWHFRQWDFRPPLOVHJXLGRUHV
HDRORQJRGRV~OWLPRVDQRVHVWDEHOHFHPRVGLYHUVDVSDUFHULDVFRPLQIOXHQFLDGRUHVGLJLWDLVHPDUFDVGH
UHFRQKHFLPHQWR FRPR D 'LVQH\ HP  (P  HVWDEHOHFHPRV D SDUFHULD FRP D 0DULQD 5X\
%DUERVDHWDPEpPFRQWDPRVFRPRXWURVLQIOXHQFLDGRUHVTXHWRWDOL]DPDSUR[LPDGDPHQWHPLOK}HV
GHVHJXLGRUHVFRPELQDGRV

9LYDUD:DWFKHVODQoDGDHPSDUDDYHQGDGHUHOyJLRVGHPDUFDVSUySULDVRXGHWHUFHLURVFRP
IRFR QR S~EOLFR DFLPD GRV  DQRV GH LGDGH TXH EXVFD UHOyJLRV FOiVVLFRV HOHJDQWHV HRX XUEDQRV
$WXDOPHQWH FRPHUFLDOL]DPRV  PDUFDV GH UHOyJLRV QR %UDVLO LQFOXLQGR PDUFDV SUySULDV 9LYDUD H
$NLXP PDUFDVH[FOXVLYDPHQWHGLVWULEXtGDVSRUQyVQR%UDVLO 7RPP\+LOILJHU&RDFK)HUUDUL0RYDGR
+XJR %RVV %ODFN +XJR 2OLYLD %XUWRQ )HVWLQD 1DXWLFD H /DFRVWH  H PDUFDV GH WHUFHLURV DV TXDLV
GLVWULEXtPRVVHPH[FOXVLYLGDGH -XLF\&RXWXUH*XHVV*XFFL7DJ+HXHU6ZDWFK%DXPHHW0HUFLHU
%XORYD9LFWRULQR[5HOyJLR0RQW%ODQFH&DOYLQ.OHLQ 
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9LYDUD)UDJUDQFHVQRVVDPDUFDPDLVMRYHPODQoDGDHPWHPVHXIRFRHPPXOKHUHVDFLPDGRV
DQRVGHLGDGHHID]SDUWHGDQRVVDHVWUDWpJLDGHYHQGDFRUSRUDWLYD %% TXHWHPFRPRREMHWLYR
DXPHQWDUDFDSLODULGDGHGHGLVWULEXLomRGHQRVVRVSURGXWRV

9LYDUD$FFHVVRULHVODQoDGDHPpXPDPDUFDHFOpWLFDHDFHVVtYHOTXHQRVSHUPLWHHQWUHJDUDRV
QRVVRV FOLHQWHV XPD PDLRU YDULHGDGH GH SURGXWRV FRP QRVVD PDUFD SUySULD H PDUFDV GH WHUFHLURV
WRUQDQGRDH[SHULrQFLDGHQRVVRVFOLHQWHVDLQGDPDLVFRPSOHWD
1RVVR WLPH GH PDUNHWLQJ YHP DWLYDPHQWH LQYHVWLQGR HP XPD HVWUDWpJLD GH FRPXQLFDomR LQWHJUDGD
HQWUHRVFDQDLVItVLFRVHRQOLQHDFRPSDQKDQGRWRGDDMRUQDGDGRVQRVVRVFOLHQWHV1RVVDVPDUFDVMi
SRVVXHPJUDQGHYLVLELOLGDGHQRFDQDORQOLQH±FRQWDPRVFRPPDLVGHPLOK}HVGHVHJXLGRUHVQR
,QVWDJUDP FRQVROLGDQGR RV SHUILV 9LYDUDRQOLQH H /LIHE\YLYDUD  PDLV GH  PLOK}HV GH VHJXLGRUHV
LPSDFWDGRVSRUPHLRGRVQRVVRVHPEDL[DGRUHVGHPDUFD *LVHOH%QGFKHQSDUDPDUFD9LYDUD0DULQD
5X\%DUERVDSDUD/LIHE\9LYDUDH&DXm5H\PRQGSDUDQRVVRSRUWIyOLRGHSURGXWRVPDVFXOLQRV $OpP
GLVVRWDPEpPFRPSOHWDPRVQRVVDHVWUDWpJLDGHFRPXQLFDomRUHJLRQDOSRUPHLRGHSDUFHULDVFRPPDLV
GHPLFURLQIOXHQFLDGRUHVGLJLWDLVDWLQJLQGRPDLVGHPLOK}HVGHSHVVRDV&RQWDPRVWDPEpP
FRPOLQKDVWHPiWLFDVHPSDUFHULDFRPJUDQGHVHPSUHVDVFRPRD'LVQH\HD3L[DUDVTXDLVVRPDP
PDLVGHPLOK}HVGHVHJXLGRUHV

1RVVR0RGHORH3UHVHQoD
8WLOL]DPRV XP PRGHOR GH QHJyFLRV YHUWLFDOL]DGR TXH JDUDQWH XP PDLRU GRPtQLR H IOH[LELOLGDGH QR
JHUHQFLDPHQWRGDFDGHLDSURGXWLYDGHVGHDFULDomRHGHVLJQDWpDSURGXomRHVWUDWpJLDGHPDUNHWLQJ
GLVWULEXLomR RPQLFDQDO HFRPHUFLDOL]DomRGHQRVVRVSURGXWRVUHSUHVHQWDQGRXPDSURGXomRDQXDOGH
DSUR[LPDGDPHQWH  PLOK}HV GH XQLGDGHV &RQWDPRV FRP XPD HTXLSH GH GHVLJQHUV FRP IRFR HP
LQRYDomR H WHQGrQFLDV UHVSRQViYHO SRU PDLV GH  ODQoDPHQWRV GH FROHo}HV DQXDLV )DEULFDPRV
DSUR[LPDGDPHQWHGHQRVVRVSURGXWRVFRPHUFLDOL]DGRVHPQRVVDIiEULFDORFDOL]DGDQD]RQDIUDQFD
GH 0DQDXV (VWDGR GR $PD]RQDV QD TXDO FRQVWDQWHPHQWH LQYHVWLPRV HP WHFQRORJLD H GHPDLV
PHOKRULDVFRPIRFRHPHILFLrQFLDRSHUDFLRQDOGHIRUPDDPDQWHUSDGU}HVFRQVLVWHQWHVGHTXDOLGDGH
HUHIRUoDUQRVVRSRVLFLRQDPHQWRGHOLGHUDQoDHUHIHUrQFLDGHPHUFDGR
7HPRVSUHVHQoDJHRJUiILFDHPDSUR[LPDGDPHQWHGRV(VWDGRVGR%UDVLOHDWXDOPHQWHGH
QRVVRVSRQWRVGHYHQGDHVWmRORFDOL]DGRVHP VKRSSLQJVFHQWHUVRTXHQRVRIHUHFHXPDYDQWDJHP
FRPSHWLWLYDHPWHUPRVGHWHPSRGHPDWXUDomRGHQRVVRVSRQWRVGHYHQGD UDPSXS HVHJXUDQoD
SDUD QRVVRV FOLHQWHV H SURGXWRV $GLFLRQDOPHQWH WHPRV WUrV FHQWURV GH GLVWULEXLomR ORFDOL]DGRV
UHVSHFWLYDPHQWHQDUHJLmRVXOGDFLGDGHGH6mR3DXORHQRV0XQLFtSLRVGH(PEXGDV$UWHVH'LDGHPD
DSHQDVHPEDODJHQV QR(VWDGRGH6mR3DXORUHVSRQViYHLVSHORDEDVWHFLPHQWRGHQRVVRVFDQDLVGH
YHQGDVItVLFRH RQOLQH3RVVXtPRVXPSURFHVVRGHGLVWULEXLomRDOWDPHQWHHILFLHQWHFDSD]GHHQWUHJD
QRVSRQWRVGHYHQGD &'SRQWRVGHYHQGD SURGXWRVHPXPDPpGLDGHDSUR[LPDGDPHQWHGLDVHDRV
FOLHQWHV ILQDLV YHQGDV RQOLQH  ORFDOL]DGRV HP 6mR 3DXOR HP DWp  KRUDV 1RVVD FRQFHQWUDomR VH Gi
SULQFLSDOPHQWHQDUHJLmR6XGHVWHDPDLVULFDGRSDtVHRQGHHVWiFHQWUDOL]DGRGR3URGXWR,QWHUQR
%UXWRQDFLRQDOHTXHUHVSRQGHXSRUDSUR[LPDGDPHQWHGHQRVVDUHFHLWDEUXWDHPGHGH]HPEUR
GH
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2 PDSD DEDL[R PRVWUD D GLVWULEXLomR JHRJUiILFD GH QRVVRV SRQWRV GH YHQGD QRVVRV FHQWURV GH
GLVWULEXLomRHGDQRVVDIiEULFDHPGHMXQKRGH1RVVDFRQFHQWUDomRGHSRQWRVGHYHQGDDR
ILQDOGHSRUUHJLmRJHRJUiILFDpDVHJXLQWHGRWRWDOGHSRQWRVGHYHQGDQRVXGHVWH
QRFHQWURRHVWHQRQRUGHVWHQRQRUWHHQRVXO


1RVVDPLVVmRpDWHQGHURVQRVVRVFOLHQWHVFRPH[FHOrQFLDHSURSRUFLRQDUOKHVDPHOKRUH[SHULrQFLDGH
FRPSUD SRVVtYHO 7UDEDOKDPRV FRP XPD SODWDIRUPD GH P~OWLSORV FDQDLV GH YHQGD RPQLFDQDO  GH
IRUPDDRIHUHFHUYHUVDWLOLGDGHHIOH[LELOLGDGHQDH[SHULrQFLDGHFRPSUD&ODVVLILFDPRVQRVVRVSRQWRV
GHYHQGDHPWUrVFOXVWHUV GLUHFLRQDGDVDFOLHQWHVFRPGLIHUHQWHVSRGHUHVDTXLVLWLYRV HDRORQJRGR
WHPSR GHVHQYROYHPRV D KDELOLGDGH GH FRQVWUXLU XPD DPELHQWDomR GH ORMD LQFOXLQGR D HVFROKD GH
PDWHULDLVDVHUHPXWLOL]DGRVQDFRQVWUXomRGRSRQWRGHYHQGDHDUTXLWHWXUDGDPHVPDHSRUWIyOLRGH
SURGXWRVGLVSRQtYHLVSDUDRVFOLHQWHVDGDSWDGRVDRVFOXVWHUVHS~EOLFRVDOYRV$VVLPQRVVRVSURGXWRV
VmRRIHUWDGRVSRUPHLRGHSRQWRVGHYHQGDDGDSWDGRVDRS~EOLFRDTXHVHGHVWLQDPSURSRUFLRQDQGR
XPDH[SHULrQFLDGHFRPSUDFXVWRPL]DGD$GLFLRQDOPHQWHWDPEpPFRPHUFLDOL]DPRVQRVVRVSURGXWRV
SRU PHLR GH TXLRVTXHV WHOHYHQGDV YHQGDV FRUSRUDWLYDV %%  QRVVR SUySULR VLWH H RXWURV
PDUNHWSODFHV
$WXDOPHQWHQRVVRVFDQDLVFRQVLVWHPHP L ORMDVItVLFDV9LYDUD LL TXLRVTXHV9LYDUD LLL ORMDVItVLFDV
/LIHE\9LYDUD LY TXLRVTXHV/LIHE\9LYDUD Y TXLRVTXHVH[FOXVLYRVSDUDUHOyJLRV7RPP\+LOILJHU YL 
WHOHYHQGDV YLL YHQGDVFRUSRUDWLYDV %% H YLLL FDQDLVGHYHQGDRQOLQHTXHRIHUHFHPFRQWH~GRH
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SURGXWRVH[FOXVLYRVDHVWHVFDQDLV1RVVRPRGHORQRVFRQIHUHIOH[LELOLGDGHHFDSDFLGDGHGHDGDSWDomR
DGLYHUVRVPHUFDGRVHGLIHUHQWHVS~EOLFRVDOYR(PHQRVVHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKRGH
QRVVDVYHQGDVSRUPHLRGHFDQDLVItVLFRVHRQOLQHUHSUHVHQWDUDPUHVSHFWLYDPHQWH
HGHQRVVDUHFHLWDOtTXLGD1RVVRFDQDORQOLQHMipEHPGHVHQYROYLGRFRQWDQGRFRPPDLV
GHPLOK}HVGHYLVLWDQWHVSRUPrVHPQRVVRZHEVLWH
1RVVD HVWUDWpJLD VHJXH R FRQFHLWR ³FXVWRPHU FHQWULF´ HP TXH WRGDV LQLFLDWLYDV H Do}HV YLVDP D
VDWLVID]HU QRVVRV FOLHQWHV LGHQWLILFDQGR VXDV QHFHVVLGDGHV H RIHUHFHQGR D PHOKRU H[SHULrQFLD GH
FRPSUDSRVVtYHOQRVSHUPLWLQGRDWLQJLUXP1HW3URPRWHU6FRUH 136 GHFRQIRUPHDYDOLDomRIHLWD
SHORV QRVVRV FOLHQWHV VFRUH FRPSDUiYHO FRP JUDQGHV YDUHMLVWDV QDFLRQDLV H LQWHUQDFLRQDLV $VVLP
RIHUHFHPRV VHUYLoRV SHUVRQDOL]DGRV GH DWHQGLPHQWR DRV QRVVRV FOLHQWHV SRU PHLR GH HTXLSHV
H[SHULHQWHVHVXEPHWLGDVDFRQVWDQWHWUHLQDPHQWR$FUHGLWDPRVTXHHVVHDWHQGLPHQWRSHUVRQDOL]DGR
R TXDO FKDPDPRV GH ³YHQGDDVVLVWLGD´ UHVXOWD HP PDLRU ILGHOL]DomR GH QRVVRV FOLHQWHV WRUQDQGRD
H[SHULrQFLDGHFRPSUDDJUDGiYHOHVLQJXODUSULQFLSDOPHQWHSHORIDWRGHQRVVRVFOLHQWHVSURFXUDUHP
XPD H[SHULrQFLD GH FRPSUD HP TXH SRVVDP WRFDU H VHQWLU R SURGXWR $SUR[LPDGDPHQWH  GRV
QRVVRV FOLHQWHV VmR UHFRUUHQWHV H UHDOL]DP PDLV GH XPD FRPSUD FRQRVFR DQXDOPHQWH (P
UHFRQKHFLPHQWR DR QtYHO GH DWHQGLPHQWR TXH RIHUHFHPRV IRPRV SUHPLDGRV HP  SHOR VLWH
5HFODPH$TXLHSHOD$/6+23FRPRPHOKRUDWHQGLPHQWRDRFRQVXPLGRUGDFDWHJRULDGH³-RDOKHULDV
 5HORMRDULDV´ QR FDVR GD $/36+23 WDO UHFRQKHFLPHQWR QRV IRL GDGR SRU PDLV GH WUrV YH]HV
FRQVHFXWLYDV 
&RQWDPRVFRPIHUUDPHQWDVGHJHVWmRGHSHVVRDVEDVHDGDVHPDQiOLVHGHGDGRVTXHSHUPLWHPXPD
JHVWmRHILFLHQWHGDSHUIRUPDQFHGRVQRVVRVFRODERUDGRUHVDWUDYpVGHIHUUDPHQWDV6WUDWHJ\TXHFRQWD
FRPPHWDVLQGLYLGXDLV
2IHUHFHPRV WUHLQDPHQWRV LQWHQVLYRV DR QRVVR WLPH GH YHQGDV XWLOL]DQGR  ³ORMDV HVFROD´ SDUD
WUHLQDPHQWRSUHVHQFLDOHXPDSODWDIRUPDGHHOHDUQLQJSDUDWUHLQDPHQWRUHPRWR&RQWDPRVFRPPDLV
GH  PyGXORV QR QRVVR VLVWHPD GH HOHDUQLQJ H DSUR[LPDGDPHQWH  FRODERUDGRUHV DWLYRV QR
SULPHLUR VHPHVWUH GH  WRWDOL]DQGR DSUR[LPDGDPHQWH  KRUDV GH WUHLQDPHQWR HP PpGLD SRU
IXQFLRQiULR YHUVXV D PpGLD GR VHWRU YDUHMLVWD GH  KRUDV GH DFRUGR FRP R UHODWyULR GD $%7' HP
 -iQRVVDV³ORMDVHVFROD´QRVSHUPLWHPIRUPDUPDLVGHJHUHQWHVSRUDQR0DQWHPRVXPD
SROtWLFDGHUHPXQHUDomRDJUHVVLYDVHQGRGRVDOiULRFRPRYDULiYHO2XWURSRQWRLPSRUWDQWHpTXH
PDLVGDPHWDGHGRVDWXDLVJHUHQWHVGRWLPHGHYHQGDVYLHUDPGHSURPRo}HVLQWHUQDV
&RPRREMHWLYRGHJDUDQWLUDFRQVLVWrQFLDQRDWHQGLPHQWRHH[SHULrQFLDGHTXDOLGDGHDRFRQVXPLGRU
FRQWDPRVFRPXPDVpULHGHIHUUDPHQWDVGHPRQLWRUDomRFRPEDVHHPGLYHUVRV.3,VTXHQRVSHUPLWH
LGHQWLILFDUSRQWRVFUtWLFRVHGHVHQYROYHUSODQRVGHDo}HVHVSHFtILFRVSDUDFDGDSRQWRGHYHQGD FRPR
SRUH[HPSORR³3URJUDPD9LWULQH´HR³6KRZ0H´ $LQGDFDGDSRQWRGHYHQGDGHYHVHUYLVLWDGRSHOR
PHQRVYH]HVDFDGDGLDVSHORQRVVRWLPHGHRSHUDo}HVTXHpFRPSRVWRSRUJHUHQWHQDFLRQDO
JHUHQWHVJHUDLVJHUHQWHVUHJLRQDLVHXPJHUHQWHSRUSRQWRGHYHQGD




&RPEDVHQDVHomRGHYDUHMLVWDVQDFLRQDLVGRQSVEHQFKPDUNVFRP
23UrPLReSRFD1HJyFLRV5HFODPH$48,VXUJLXKiDQRVHKRMHpDPDLRUSUHPLDomRGHDWHQGLPHQWRGR%UDVLOFRPFULWpULRV
ULJRURVRVGHVHOHomRHFRPDSDUWLFLSDomRGRFRQVXPLGRUTXHHOHJHDVHPSUHVDVTXHUHDOPHQWHSUHVWDPXPERPDWHQGLPHQWR
SRUPHLRGHYRWRSRSXODU
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,1',&$'25(623(5$&,21$,6(),1$1&(,526
$ WDEHOD D VHJXLU LOXVWUD D HYROXomR GH QRVVRV UHVXOWDGRV RSHUDFLRQDLV H ILQDQFHLURV DR ORQJR GRV
H[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGHHHQRVSHUtRGRVGHVHLVPHVHV
ILQGRVHPGHMXQKRGHH
,QGLFDGRUHV
2SHUDFLRQDLVH
)LQDQFHLURV

3HUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKRGH






$+  

([HUFtFLR6RFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH





$+  



$+  

HPPLOK}HVGH5H[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHPDQHLUDGLYHUVD 

1~PHURGH3RQWRV
GH9HQGD /RMDV
)tVLFDVH4XLRVTXHV 
9LYDUD
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/LIHE\9LYDUD





 





 



 

4XLRVTXHV











 



 

2XWURV

















6DPH6WRUH6DOHV  

















5HFHLWD/tTXLGD

















/XFUR%UXWR

















0DUJHP%UXWD





SS 





SS



SS 

(%,7'$



















SS





SS



SS 

  



  









  

SS 

  



SS



SS 









 





SS 





SS 



SS

0DUJHP(%,7'$



(%,7'$$MXVWDGR

 

0DUJHP(%,7'$
$MXVWDGR

 

/XFUR/tTXLGR
52,&$MXVWDGR












 



1$

 

$MXVWDGRXPDYH]TXHQmRFRQVLGHUDRVHIHLWRVQmRUHFRUUHQWHVQRUHVXOWDGRUHIHUHQWHjDomRGHH[FOXVmRGR,&06GDEDVH3,6&RILQVQR

PRQWDQWHGH5PLOK}HVQRVVHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKRGHH5PLOK}HVHPUHIHUHQWHDRDMXVWHGHPDUJHQVGH
WUDQVDo}HVHQWUH&RQLSDH7HOOHULQDHSDUDRVVHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKRGHHOLPLQDRLPSDFWRGDDGRomRGR,)56&3&TXH
HQWURXHPYLJRUHPGHMDQHLURGHLQFRUSRUDQGR5PLOK}HVUHIHUHQWHDRVDOXJXpLVTXHGHL[RXGHVHUUHFRQKHFLGRFRPRGHVSHVDQR
UHVXOWDGR


&RQVLGHUDRUHVXOWDGRDQXDOL]DGRFRPEDVHQRV~OWLPRV GR]H PHVHVHDSRVLomRGHEDODQoRSDWULPRQLDOHPGHMXQKRGH



26DPH6WRUH6DOHVFRQVLGHUDDUHFHLWDEUXWDOtTXLGDGHGHYROXo}HVGHORMDVFRPPHVHVGHRSHUDomRQRVGRLVSHUtRGRVFRPSDUDGRV

DOpPGHLQFOXLUDVUHFHLWDVGHHFRPPHUFHYHQGDVFRUSRUDWLYDV %% H7HOHYHQGDV


(%,7'$$MXVWDGRSDUDRSHUtRGRGHVHLVPHVHVHQFHUUDGRHPGHMXQKRGHH[FOXLRHIHLWRSRVLWLYRGHDGRomRGR,)56

&3&QRPRQWDQWHGH5PLOK}HV
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(1',9,'$0(172

$WDEHODDVHJXLULOXVWUDDHYROXomRGRQRVVRHQGLYLGDPHQWRDRORQJRGRVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRV
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D,QIRUPDo}HVHVSHFtILFDVGHVRFLHGDGHVGHHFRQRPLDPLVWD
D 

LQWHUHVVHS~EOLFRTXHMXVWLILFRXVXDFULDomR

,WHPQmRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHD&RPSDQKLDQmRpVRFLHGDGHGHHFRQRPLDPLVWD
E  DWXDomR GR HPLVVRU HP DWHQGLPHQWR jV SROtWLFDV S~EOLFDV LQFOXLQGR PHWDV GH
XQLYHUVDOL]DomRLQGLFDQGR
,WHPQmRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHD&RPSDQKLDQmRpVRFLHGDGHGHHFRQRPLDPLVWD
F 

SURFHVVRGHIRUPDomRGHSUHoRVHUHJUDVDSOLFiYHLVjIL[DomRGHWDULIDV

,WHPQmRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHD&RPSDQKLDQmRpVRFLHGDGHGHHFRQRPLDPLVWD
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,QIRUPDo}HVVREUHVHJPHQWRVRSHUDFLRQDLV
D 

3URGXWRVHVHUYLoRVFRPHUFLDOL]DGRV

$VDWLYLGDGHVGD&RPSDQKLDVmRH[HUFLGDVSRUPHLRGHXP~QLFRVHJPHQWRRSHUDFLRQDOGHQRPLQDGR
³YDUHMR´FRQIRUPHGLYXOJDGRHPVXDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
E 

5HFHLWDSURYHQLHQWHGRVHJPHQWRHVXDSDUWLFLSDomRQDUHFHLWDOtTXLGDGRHPLVVRU
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,QIRUPDo}HVVREUHSURGXWRVHVHUYLoRVUHODWLYRVDRVVHJPHQWRVRSHUDFLRQDLV
D 

&DUDFWHUtVWLFDVGRSURFHVVRGHSURGXomR

$WXDOPHQWHQRVVRPRGHORRSHUDFLRQDOpYHUWLFDOL]DGRFRPXPGRPtQLRGHWRGDDFDGHLDGHVGHDFULDomR
DWpDGLVSRQLELOL]DomRDRFRQVXPLGRUILQDO
1RVVRV SURGXWRV SDVVDP SRU GLIHUHQWHV HWDSDV GH FRQWUROHV GH TXDOLGDGH GXUDQWH WRGR R SURFHVVR
SURGXWLYR VHQGR GLYLGLGR HP WUrV Q~FOHRV L  R SULPHLUR Q~FOHR FRQVLVWH QRV WHVWHV HP GLDPDQWHV
SHGUDVFRUDGDVHSpURODVTXHVmRUHDOL]DGRVSRUXPWLPHWHUFHLUL]DGRGHJHPRORJLDDQWHVGHVHLQLFLDU
RSURFHVVRSURGXWLYR LL RVHJXQGRQ~FOHRFRQVLVWHHPXPDQRYDWULDJHPFRPWHVWHVPDLVH[DXVWLYRV
FRPRTXDOLGDGHYLVXDOODSLGDomRHWDPDQKRDLQGDDQWHULRUDRLQtFLRGRSURFHVVRSURGXWLYRH LLL R
WHUFHLURQ~FOHRDSHQDVVHLQLFLDDSyV D DHWDSDGHYHULILFDomRGDTXDOLGDGHGRPROGHDQWHVGHLQLFLDU
E DLQMHomRGHFHUDTXHJDUDQWHXPFRQWUROHGHTXDOLGDGHHPWRGDVDVHWDSDVGDSURGXomRH F R
LQtFLR GR SURFHVVR GH PDQXIDWXUD QHVVD RUGHP H FRQVLVWH QD YDOLGDomR H DSURYDomR GR SURGXWR
DFDEDGRDQWHVGRHQYLRGRSURGXWRSDUDRFHQWURGHGLVWULEXLomRORFDOL]DGRQDUHJLmR6XOGDFLGDGHGH
6mR3DXOR
2SURFHVVRGHSURGXomRGHMRLDVpGLYLGLGRHPIDVHVDVTXDLVVmRWRGDVUHJLVWUDGDVHSDVVtYHLVGH
PRQLWRUDPHQWRQRVLVWHPD&$37$ VLVWHPDGH(53XWLOL]DGRSHOD&RPSDQKLD GDVHJXLQWHIRUPD

)DVH3HVTXLVDGHVHQYROYLPHQWRHFULDomRGRVSURGXWRV
1RVVRWLPHGHFULDomRpUHVSRQViYHOSHORGHVHQYROYLPHQWRGHMRLDV 9LYDUDH/LIH DFHVVyULRVHUHOyJLRV
GDV PDUFDV SUySULDV 9LYDUD H $NLXP  D SDUWLU GD DQiOLVH GR GHVHPSHQKR KLVWyULFR GH YHQGDV GRV
SURGXWRVLQWHOLJrQFLDGHGDGRVSHVTXLVDVGHPHUFDGRHIHLUDVQDFLRQDLVHLQWHUQDFLRQDLV3RVVXtPRV
XPDHTXLSHIRFDGDHPLQRYDomRFRPRLQWXLWRGHVHUXPDPDUFDDWXDO9LYDUDH/LIHE\9LYDUDFRQWDP
FRPPDLVGHODQoDPHQWRVGHFROHo}HVDRORQJRGRDQRVHQGRTXHGRYROXPHGHSURGXWRV
FRPHUFLDOL]DGRVVmRGHSURGXomRSUySULD

)DVH3URGXomRGRVPROGHV
$ SDUWLU GD VHOHomR GRV PRGHORV GH MRLDV VmR IHLWRV RV GHVHQKRV HP ' SDUD D SURWRWLSDJHP TXH
VHUYLUmRFRPREDVHSDUDDFRQVWUXomRGRVPROGHVHSRVWHULRUIXQGLomRGRVSURGXWRV

)DVH,QMHomRGHFHUDIXQGLomRFUDYDomRGHSHGUDVSUHFLRVDVHSROLPHQWRGRVSURGXWRV
(PGHMXQKRGHFRQWiYDPRVFRPRXULYHVTXHID]HPPDQXDOPHQWHHPOLQKDVGHSURGXomR
RVSURFHVVRVGHFUDYDomROL[DPHQWRHSROLPHQWRGDVSHoDV(VVHSURFHVVRDUWHVDQDOHGHWDOKLVWDWUD]
XPDVLQJXODULGDGHDRSURFHVVRSURGXWLYR&DGDRXULYHVSRVVXLXPDPHWDGLiULDGHSURGXomRTXHYDULD
SRUFDWHJRULDHPDWHULDOXWLOL]DGR9DOHGHVWDFDUTXHDVSURGXo}HVGDVOLQKDV9LYDUD/LIHE\9LYDUDH
9LYDUD:DWFKHVVmRWRGDVVHJUHJDGDVILVLFDPHQWH

)DVH([SHGLomR
8PDYH]FRQFOXtGRVRVSURGXWRVDFDEDGRVHDSURYDGRVSHORWHUFHLURQ~FOHRGHTXDOLGDGHVmRHQYLDGRV
SDUDRQRVVRSULQFLSDOFHQWURGHGLVWULEXLomRRFHQWURGHGLVWULEXLomRORFDOL]DGRQDUHJLmR6XOGDFLGDGH
GH 6mR 3DXOR RQGH VmR HVWRFDGRV HP FRIUHV SURSULHWiULRV 7RGR R SURFHVVR FRVWXPD OHYDU
DSUR[LPDGDPHQWHGHDPHVHVGHVGHDVXDFULDomRDWpDGLVSRQLELOL]DomRQRVFRIUHVORFDOL]DGRVQR
FHQWURGHGLVWULEXLomRORFDOL]DGRQDUHJLmR6XOGDFLGDGHGH6mR3DXOR8PDYH]QRVFRIUHVDHTXLSH
GHORJtVWLFDGLUHFLRQDRVSURGXWRVSDUDRWUDQVSRUWHDWpDVORMDVItVLFDVHDWpRVFOLHQWHVTXHHIHWXDUDP
FRPSUDVRQOLQH
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2SURFHVVRGHSURGXomRHGHPRQWDJHPGHUHOyJLRVpGLYLGLGRHPIDVHVGDVHJXLQWHIRUPD

)DVH5HFHELPHQWRHFRQIHUrQFLDGRVFRPSRQHQWHV
$SyV UHFHELPHQWR GD LPSRUWDomR GRV FRPSRQHQWHV QD IiEULFD UHDOL]DPRV FKHFDJHP GD TXDQWLGDGH
UHFHELGD H RV VHSDUDPRV HP NLWV FRPSOHWRV SDUD D PRQWDJHP GD DPRVWUD SDGUmR 5HDOL]DPRV R
SUHHQFKLPHQWR GD ILFKD WpFQLFD GR SURGXWR FRP DV HVSHFLILFDo}HV RULHQWDWLYDV SDUD R SURFHVVR GH
PRQWDJHP

)DVH3UHSDUDomRGRVVXEFRQMXQWRV
1HVWDHWDSDDVKDVWHVGHDoR WLJHV VmRFRUWDGDVQDVPHGLGDVDGHTXDGDVHGHSRLVVmRHQURVFDGDVH
FRODGDVjVFRURDV(PVHJXLGDDVMXQWDVGDVFRURDVHGRVIXQGRVVmROXEULILFDGDVHDVLJOD33,0
TXHVLJQLILFD³3URGX]LGRQR3ROR,QGXVWULDOGH0DQDXV³DFRPSDQKDGRGRV~OWLPRVWUrVQ~PHURVGR
&13-0)GD&RQLSDDQWHVGRHRVFyGLJRVGHUDVWUHDELOLGDGHVmRJUDYDGDVQRVIXQGRVGHDoR
GDVFDL[DVHPDWHQomRDREULJDWRULHGDGHGR33% 3URFHVVR3URGXWLYR%iVLFRGR33,0 

)DVH/LQKDGHPRQWDJHPGRUHOyJLRGHSXOVR
(VWDHWDSDpUHDOL]DGDHPHVWHLUDVPHFDQL]DGDVHQHODVmRUHDOL]DGRVRVVHJXLQWHVSURFHGLPHQWRV L 
DLQVHUomRGRVPRVWUDGRUHVQRVPDTXLQLVPRV LL DFUDYDomRGRVSRQWHLURV LLL RDOLQKDPHQWRGRV
SRQWHLURVSDUDOHODPHQWH LY DYHULILFDomRGRDOLQKDPHQWRGRVSRQWHLURVQRPLFURVFySLR Y RHQFDL[H
GR FRQMXQWR QDV FDL[DV GH PHWDO YL  D VHFDJHP GR FRQMXQWR HP HVWXIDV SRU  PLQXWRV YLL  R
IHFKDPHQWRGRIXQGRGDFDL[D YLLL DYHULILFDomRIXQFLRQDOHYLVXDOGRFRQMXQWRH L[ RDFHUWRGD
KRUD

)DVH&RQWUROHGHTXDOLGDGH
6mRUHDOL]DGRV WUrV WHVWHVSDUDRFRQWUROHGHTXDOLGDGHGRVSURGXWRV L WHVWHGHSURYDG DJXD LL 
WHVWHGHFRQGHQVDomRH LLL WHVWHGHIXQFLRQDPHQWR

)DVH$FDEDPHQWR
3RVWHULRUPHQWHDIL[DomRGDVSXOVHLUDVHFRODJHPGRVFyGLJRVGHEDUUDVQDVHWLTXHWDVGHLGHQWLILFDomR
SDUDVXDIL[DomRQRVUHOyJLRV3RVWHULRUPHQWHRVUHOyJLRVFRPSXOVHLUDVmRYHULILFDGRVYLVXDOPHQWH

)DVH(PEDODJHP
2VSURGXWRVVmRHPEDODGRVFRPSOiVWLFREROKDHILOPH39&SDUDSURWHomRQRWUDQVSRUWHGDPHUFDGRULD
3RVWHULRUPHQWHVmRFRORFDGRVQDVFDL[DVFROHWLYDVLGHQWLILFDGRVHRVHXSHVRpUHJLVWUDGR

)DVH&RQWUROHGHTXDOLGDGHILQDO
1HVWDHWDSDILQDORFRUUHDYHULILFDomRYLVXDOHIXQFLRQDOSRUDPRVWUDJHPGRSURGXWR

)DVH(VWRTXHHH[SHGLomR
$V FDL[DV FRQWHQGR RV SURGXWRV HPEDODGRV VmR DORFDGDV HP SUDWHLUDV H SRVWHULRUPHQWH DV QRWDV
ILVFDLVVmRHPLWLGDVFRQIRUPHUHJLVWURGRVSHGLGRVSDUDH[SHGLomRHHQWUHJDDRWUDQVSRUWDGRU
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E 

&DUDFWHUtVWLFDVGRSURFHVVRGHGLVWULEXLomR

2V SURGXWRV DFDEDGRV SURGX]LGRV LQWHUQDPHQWH RX WHUFHLUL]DGRV  DVVLP FRPR DV HPEDODJHQV VmR
WUDQVSRUWDGRVDWpXPGRVQRVVRVFHQWURVGHGLVWULEXLomRFRPXPHQWHSHODVYLDVDpUHDVHWHUUHVWUHV
GD VHJXLQWH IRUPD L  MRLDV UHOyJLRV H DFHVVyULRV VmR HQYLDGRV SDUD R QRVVR FHQWUR GH GLVWULEXLomR
ORFDOL]DGRQDUHJLmRVXOGDFLGDGHGH6mR3DXOR LL LWHQVFRPRSRUWDMRLDVSRUWDUHOyJLRVSHUIXPHVH
RXWURVDFHVVyULRVVmRHQYLDGRVSDUDR&HQWURGH'LVWULEXLomRORFDOL]DGRHP(PEXGDV$UWHVH LLL DV
HPEDODJHQVHFDL[DVSDUDRQRVVRWHUFHLUR&HQWURGH'LVWULEXLomRORFDOL]DGRHP'LDGHPD
$ORJtVWLFDLQWHUQDGHFDGDFHQWURDWXDGHVGHDUHFHSomRHFRQIHUrQFLDGRSURGXWRHRXHPEDODJHP
DWpDGLVWULEXLomRSDUDDVORMDVItVLFDVRXFOLHQWHVTXHHIHWXDUDPFRPSUDVRQOLQH2WUDQVSRUWHSDUDDV
ORMDVItVLFDVpUHDOL]DGRSRUHPSUHVDVWHUFHLUL]DGDVDWUDYpVGHWUDQVSRUWHVWHUUHVWUHVHSULQFLSDOPHQWH
WUDQVSRUWHVDpUHRVGHSHQGHQGRGDRULJHPHGHVWLQR$HVFROKDGRSUHVWDGRUGHVHUYLoRpIHLWDOHYDQGR
HPFRQVLGHUDomRLWHQVGHFRPSOLDQFHFXVWRVSUD]RVSDUDHQWUHJDVHJXUDQoDHTXDOLGDGHOHYDQGRHP
FRQVLGHUDomRRDOWRYDORUDJUHJDGRTXHSRVVXHPQRVVRVSURGXWRV
1RVVRVFDQDLVGHYHQGDRSHUDPDWUDYpVGHXPPRGHORPXOWLFDQDOGDVHJXLQWHIRUPDORMDVSUySULDV
9LYDUDTXLRVTXHVYHQGDVRQOLQHWHOHYHQGDVHYHQGDVFRUSRUDWLYDV3RVVXtPRVXPDH[WHQVDFREHUWXUD
JHRJUiILFDDRORQJRGRWHUULWyULRQDFLRQDOOLGHUDQGRRYDUHMRGHMRLDVFRPORMDVItVLFDVDOpPGH
QRVVD SUHVHQoD RQOLQH $OpP GLVVR UHDOL]DPRV D GLVWULEXLomR GH IRUPD H[FOXVLYD GH PDUFDV
LQWHUQDFLRQDLVQR%UDVLOWDLVFRPR7RPP\+LOILJHU&RDFK)HUUDUL0RYDGR+XJR%RVV%ODFN+XJR
2OLYLD%XUWRQ)HVWLQD1DXWLFDH/DFRVWHHGHIRUPDQmRH[FOXVLYDGHPDUFDVLQWHUQDFLRQDLVQR%UDVLO
WDLVFRPR*XHVV7DJ+HXHU6ZDWFK%DXPHHW0HUFLHU*XFFL%XORYD9LFWRULQR[5HOyJLR0RQW%ODQF
H&DOYLQ.OHLQ
1RVVD HTXLSH GH YHQGDV p FRPSRVWD DSHQDV SRU IXQFLRQiULRV SUySULRV TXH UHFHEHP WUHLQDPHQWRV
FRQVWDQWHVFRQIRUPHVXDVUHVSHFWLYDVUHVSRQVDELOLGDGHV2VWUHLQDPHQWRVVmRDSOLFDGRVGHVGHRLQtFLR
GR FRODERUDGRU FRQRVFR H YHPRV RV LPSDFWRV HP GLYHUVRV LQGLFDGRUHV SULQFLSDOPHQWH YHQGDV H
URWDWLYLGDGHGHSHVVRDV2IDWRGHQRVVRVSURGXWRVOLGDUHPFRPPRPHQWRVH[WUHPDPHQWHHVSHFLDLV
SDUDQRVVRVFOLHQWHVGHPDQGDPXPDWHQGLPHQWRSHUVRQDOL]DGRSRUSDUWHGHQRVVRWLPHGHYHQGDV
HQWHQGHQGRDRFDVLmRRWHWRDVHUJDVWRRSHUILOGRFOLHQWHHDVHQVLELOLGDGHDRVHOHFLRQDUDVRSo}HV
2XWUR SRQWR LPSRUWDQWH p TXH DOpP GH WRGRV RV WUHLQDPHQWRV GXUDQWH R SULPHLUR PrV RV QRYRV
IXQFLRQiULRVUHFHEHPXPDFRPSDQKDPHQWRGLUHWRGHXPFRODERUDGRUH[SHULHQWHGHPRGRDDMXGDUQD
SDGURQL]DomRGRVIXWXURVDWHQGLPHQWRVHQDPXOWLSOLFDomRGRFRQKHFLPHQWRDGTXLULGR
F 

&DUDFWHUtVWLFDVGRVPHUFDGRVGHDWXDomR

2VHWRUGH$FHVVyULRV3HVVRDLVFRPSUHHQGHDGLVWULEXLomRHRXPDQXIDWXUDGHVVHVSURGXWRV(VWHVHWRU
SRGHVHUGLYLGLGRHPTXDWURVHJPHQWRVSULQFLSDLVFRQIRUPHGHILQLomRGD(XURPRQLWRU
•

5HOyJLRV LQVWUXPHQWRV GH FURQRPHWUDJHP JHUDOPHQWH XVDGRV QR SXOVR RX
FDUUHJDGRVFRPRDFHVVyULRHPXPEROVR,QFOXLUHOyJLRVGHSXOVRUHOyJLRVGHEROVRH
UHOyJLRVFUDYHMDGRVGHSHGUDVSUHFLRVDV 

•

,QVWUXPHQWRV GH HVFULWD FRQVLGHUD FDQHWDV OiSLV FRORUDomR PDUFDGRUHV H
DFHVVyULRVGHHVFULWD
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•

%ROVDVHPDODVLQFOXHPEROVDVSDVWDVHFDUWHLUDVTXHVHUYHPSURSyVLWRVFRPXQV
GRGLDDGLDRXIXQo}HVHVSHFtILFDVGXUDQWHYLDJHQVHVSRUWHVRXRFDVL}HVIRUPDLV1R
HQWDQWRDVPDODVSDUDHTXLSDPHQWRVHVSRUWLYRV SRUH[HPSORJROIHWrQLVHEROLFKH 
ODQFKHLUDV SDUD DOLPHQWRV H EHELGDV H PDODV SDUD LQVWUXPHQWRV PXVLFDLV VmR
H[FOXtGRV

•

-RLDV FRQVLGHUD XP WLSR GH DGRUQR SHVVRDO IHLWR JHUDOPHQWH FRP YiULRV PDWHULDLV
SUHFLRVRVHVHPLSUHFLRVRVFRPRSHGUDVSUHFLRVDVPHWDLVSUHFLRVRVPLoDQJDVYLGUR
HSpURODV$FHVVyULRVGHFDEHORQmRVmRLQFOXtGRVFRPRSDUWHGHMRLDV$FDWHJRULDp
GLYLGLGDHQWUHELMXWHULDV FRVWXPHMHZHOOHU\ HMRLDVILQDV ILQHMHZHOOHU\ FRQIRUPH
H[HPSOLILFDGRDEDL[R
o %LMXWHULDVVmRSURGXWRVIDEULFDGRVDSDUWLUGHPHWDLVQmRSUHFLRVRVHVXDV
OLJDVSUDWD H[FHWRDSUDWDGHOHL SHGUDVVHPLSUHFLRVDVYLGURSOiVWLFRFRXUR
RXRXWURVPDWHULDLVVLQWpWLFRV$VSHoDVQHVWDFDWHJRULDPXLWDVYH]HVVLPXODP
DFDEDPHQWRVUHDLVGHMRDOKDULDDWUDYpVGHFULVWDLVVLQWpWLFRVQDFRUGDSHGUD
RXDUWLJRVEDQKDGRVDRXURHSUDWD$&RPSDQKLDQmRDWXDQHVWHVHJPHQWR
o -RLDV )LQDV HQJOREDP RV SURGXWRV FRP PHWDLV SUHFLRVRV HRX SHGUDV
SUHFLRVDV0HWDLVSUHFLRVRVLQFOXHPRXURRXUREUDQFRSODWLQDSUDWDGHOHL
SDOiGLRUyGLRWLWkQLRRXOLJDVGHXPRXPDLVGRTXHDFLPD3HGUDVSUHFLRVDV
LQFOXHPGLDPDQWHUXELVDILUDHVPHUDOGDHSpURODVUHDLV(PFDVRGHSUDWD
DSHQDV MRLDV IHLWDV FRP SUDWD HVWHUOLQD VmR GHQRPLQDGDV FRPR MRLDV ILQDV
([FOXLSURGXWRVVHPTXDOTXHUPHWDOSUHFLRVR(VWHpRSULQFLSDOVHJPHQWRGH
DWXDomRGD&RPSDQKLD
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3DQRUDPDPXQGLDO
7HQGRFRPREDVHRV~OWLPRVGDGRVHVWDWtVWLFRVSXEOLFDGRVSHOD(XURPRQLWRU,QWHUQDWLRQDOHPR
PHUFDGRPXQGLDOGH$FHVVyULRV3HVVRDLVPRYLPHQWRXDSUR[LPDGDPHQWH86ELOK}HVHGRVTXDLV
L 86ELOK}HVSHUWHQFHPjFDWHJRULD-RLDV ³-HZHOOHU\´  LL 86ELOK}HVSHUWHQFHPjFDWHJRULD
%ROVDVH0DODV ³%DJVDQG/XJJDJHV´  LLL 86ELOK}HVSHUWHQFHjFDWHJRULD5HOyJLRV ³:DWFKHV´ 
H LY 86ELOK}HVSHUWHQFHPjFDWHJRULD,QVWUXPHQWRVGH(VFULWD ³:ULWLQJ,QVWUXPHQWV´ FRQIRUPH
DEDL[R
20HUFDGRPXQGLDOGH$FHVVyULRV3HVVRDLV GRWRWDOHPHPYDORU 
/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽĚĞƐĐƌŝƚĂ͖ϰй
ZĞůſŐŝŽƐ͖ϭϭй
ŽůƐĂƐĞ
DĂůĂƐ͖Ϯϲй

:ŽŝĂƐ͖ϱϵй

)RQWH&RPSDQKLDFRPEDVHHPGDGRVGD(XURPRQLWRU,QWHUQDWLRQDO  


'HDFRUGRFRPLQIRUPDo}HVSXEOLFDGDVHPGHMXOKRGHSHOD(XURPRQLWRU,QWHUQDWLRQDO/LPLWHGSHVTXLVDGH$FHVVyULRV
3HVVRDLVHGLomRGHYHQGDVQRYDUHMRFRPLPSRVWRGHYDORUDGLFLRQDGRWD[DGHFkPELRGHHPWHUPRVFRUUHQWHV
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(PWHUPRVGHFDQDOQRPHUFDGRPXQGLDORHFRPPHUFHGHMRLDVUHSUHVHQWRXGDVYHQGDVWRWDLV
GHVVD FDWHJRULD 1D &RPSDQKLD D SHQHWUDomR GH HFRPPHUFH QDV YHQGDV IRL GH  VREUH R
IDWXUDPHQWREUXWRQRPHVPRDQR
3HQHWUDomRGDVYHQGDVGHHFRPPHUFH GRWRWDOHPHPYDORU 

ϴ͕Ϯй
ϲ͕ϱй

DƵŶĚŽ

sŝǀĂƌĂ



)RQWH&RPSDQKLDFRPEDVHHPGDGRVGD(XURPRQLWRU,QWHUQDWLRQDO  




'HDFRUGRFRPLQIRUPDo}HVSXEOLFDGDVHPGHMXOKRGHSHOD(XURPRQLWRU,QWHUQDWLRQDO/LPLWHGSHVTXLVDGH$FHVVyULRV

3HVVRDLVHGLomRGHGHDFRUGRFRPGDGRVGHGLVWULEXLomRYHQGDVQRYDUHMRFRPLPSRVWRGHYDORUDGLFLRQDGRWD[DGH
FkPELRGHHPWHUPRVFRUUHQWHV
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3DQRUDPDQR%UDVLO
1R%UDVLORPHUFDGRGH$FHVVyULRV3HVVRDLVPRYLPHQWRX5ELOK}HVHP YDORUHVFRUUHQWHV 
GLVWULEXtGRVQDVVHJXLQWHVFDWHJRULDV L 5ELSHUWHQFHPDFDWHJRULD-RLDV LL 5ELSHUWHQFHP
DFDWHJRULD%ROVDVH0DODV LLL 5ELSHUWHQFHPDFDWHJRULD,QVWUXPHQWRVGH(VFULWDH LY 5
ELSHUWHQFHPDFDWHJRULD5HOyJLRV

20HUFDGRGH$FHVVyULRV3HVVRDLVH-RLDVQR%UDVLO  



)RQWH&RPSDQKLDFRPEDVHHPGDGRVGD(XURPRQLWRU,QWHUQDWLRQDO  

7HQGRFRPREDVHRV~OWLPRVGDGRVSXEOLFDGRVSHOD(XURPRQLWRU,QWHUQDWLRQDOHPRPHUFDGR
EUDVLOHLURGHMRLDVPRYLPHQWRX5ELOK}HV HPYDORUHVFRUUHQWHV GRVTXDLV5ELOK}HVVmR
UHIHUHQWHVDRPHUFDGRRQGHDWXDPRVRXVHMDRGHMRLDVILQDV  DSUHVHQWDQGRFUHVFLPHQWRGH
HPTXDQGRFRPSDUDGRDRDQRGH
(PWHUPRVFRPSDUDWLYRVRPHUFDGRGHMRLDVILQDVQRV(VWDGRV8QLGRVHPUHSUHVHQWRX86
ELOK}HVRXVHMDDSUR[LPDGDPHQWH[RPHUFDGRGHMRLDVILQDVQR%UDVLOTXHHPGyODUWRWDOL]RX86
ELOK}HV 5ELOK}HVHPYDORUHVFRUUHQWHV (PUHODomRDR3,%RV(VWDGRV8QLGRVWRWDOL]DUDP
HP86ELOK}HVRXVHMDDSUR[LPDGDPHQWH[R3,%GR%UDVLOTXHHTXLYDOHXQRPHVPR
DQRD86ELOK}HV1HVWHVHQWLGRGHVWDFDVHRSRWHQFLDOGRPHUFDGRGHMRLDVILQDVEUDVLOHLUR
XPDYH]TXHHVWHPHUFDGRDLQGDHVWiVXESHQHWUDGRHPUHODomRjHFRQRPLD


'HDFRUGRFRPLQIRUPDo}HVSXEOLFDGDVHPGHMXOKRGHSHOD(XURPRQLWRU,QWHUQDWLRQDO/LPLWHGSHVTXLVDGH$FHVVyULRV
3HVVRDLVHGLomRGHYHQGDVQRYDUHMRFRPLPSRVWRGHYDORUDGLFLRQDGRPRHGDORFDOHPWHUPRVFRUUHQWHV

'HDFRUGRFRPLQIRUPDo}HVSXEOLFDGDVHPGHMXOKRGHSHOD(XURPRQLWRU,QWHUQDWLRQDO/LPLWHGSHVTXLVDGH$FHVVyULRV
3HVVRDLVHGLomRGHYHQGDVQRYDUHMRFRPLPSRVWRGHYDORUDGLFLRQDGRPRHGDORFDOHPWHUPRVFRUUHQWHV

'HDFRUGRFRPLQIRUPDo}HVSXEOLFDGDVHPGHMXOKRGHSHOD(XURPRQLWRU,QWHUQDWLRQDO/LPLWHGSHVTXLVDGH$FHVVyULRV
3HVVRDLVHGLomRGHYHQGDVQRYDUHMRFRPLPSRVWRGHYDORUDGLFLRQDGRPRHGDORFDOHPWHUPRVFRUUHQWHV

'HDFRUGRFRPLQIRUPDo}HVSXEOLFDGDVSHORHPSHOR)XQGR0RQHWiULR,QWHUQDFLRQDO )0, SHVTXLVDGH3URGXWR,QWHUQR
%UXWR *URVV'RPHVWLF3URGXFW HPGyODUHPWHUPRVFRUUHQWHV

'HDFRUGRFRPLQIRUPDo}HVSXEOLFDGDVSHORHPSHOR)XQGR0RQHWiULR,QWHUQDFLRQDO )0, SHVTXLVDGH3URGXWR,QWHUQR
%UXWR *URVV'RPHVWLF3URGXFW HPGyODUHPWHUPRVFRUUHQWHV
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$LQGDFRPEDVHHPGDGRVGD(XURPRQLWRUHVSHUDVHTXHRPHUFDGREUDVLOHLURGHMRLDVILQDVDSUHVHQWH
FUHVFLPHQWRVXSHULRUDRUHDOL]DGRVQRV~OWLPRVDQRVQRSHUtRGRFRPSUHHQGLGRH &$*5
QRPLQDOSURMHWDGRGHYV&$*5QRPLQDOUHDOL]DGRHQWUHHGH 

20HUFDGRGH-RLDV)LQDVQR%UDVLO 5EL 

ϭϯ͕ϴ

ϵ͕ϵ

ϭϭ͕Ϯ

ϭϬ͕ϯ

ϭϬ͕ϲ

ϭϬ͕ϵ

ϮϬϭϲ

ϮϬϭϳ

ϮϬϭϴ

ϭϭ͕ϴ

ϭϮ͕ϯ

ϭϯ͕Ϭ

ϵ͕ϭ

ϮϬϭϰ

ϮϬϭϱ

ϮϬϭϵ

ϮϬϮϬ

ϮϬϮϭ

ϮϬϮϮ

ϮϬϮϯ



)RQWH&RPSDQKLDFRPEDVHHPGDGRVGD(XURPRQLWRU,QWHUQDWLRQDO  
L 

3DUWLFLSDomRHPFDGDXPGRVPHUFDGRV

6RPRVXPDPDUFDFRPIRUWHSUHVHQoDHQWUHDVFODVVHV$%H&FRPSURGXWRVPDLVH[FOXVLYRVDWp
PDLVDFHVVtYHLVQRVSHUPLWLQGRDWLQJLUGLIHUHQWHVQtYHLVVRFLRHFRQ{PLFRV

,QYHVWLPRV GH IRUPD VLJQLILFDWLYD HP PDUNHWLQJ GLJLWDO H QRVVR ZHEVLWH TXH WHP UHSUHVHQWDGR
LPSRUWDQWHVUHVXOWDGRVGHYHQGDVSDUDDFRPSDQKLDFRQWDFRPXPIOX[RPHQVDOGHPLOK}HVGH
YLVLWDQWHV



'HDFRUGRFRPLQIRUPDo}HVSXEOLFDGDVHPGHMXOKRGHSHOD(XURPRQLWRU,QWHUQDWLRQDO/LPLWHGSHVTXLVDGH$FHVVyULRV
3HVVRDLVHGLomRGHYHQGDVQRYDUHMRFRPLPSRVWRGHYDORUDGLFLRQDGRPRHGDORFDOHPWHUPRVFRUUHQWHV

'HDFRUGRFRPLQIRUPDo}HVSXEOLFDGDVHPGHMXOKRGHSHOD(XURPRQLWRU,QWHUQDWLRQDO/LPLWHGSHVTXLVDGH$FHVVyULRV
3HVVRDLVHGLomRGHYHQGDVQRYDUHMRFRPLPSRVWRGHYDORUDGLFLRQDGRPRHGDORFDOHPWHUPRVFRUUHQWHV
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0DUNHW6KDUH HPYDORU GD9LYDUDQR0HUFDGRGH-RLDVILQDVQR%UDVLO  

ϵ͕ϳй

ϵ͕ϲй

ϮϬϭϲ

ϮϬϭϳ

ϭϬ͕Ϯй

ϮϬϭϴ



)RQWH&RPSDQKLDFRPEDVHHPGDGRVGD(XURPRQLWRU,QWHUQDWLRQDO
2 VHWRU GH MRLDV ILQDV QDFLRQDO WHP XP DOWR QtYHO GH LQIRUPDOLGDGH H IUDJPHQWDomR FRPSRVWR
SULQFLSDOPHQWHSRUSHTXHQDVHPSUHVDVHSURILVVLRQDLVLQGHSHQGHQWHVTXHPXLWDVYH]HVQmRSRVVXHP
SRGHUGHHVFDODELOLGDGHSHTXHQDEDVHGHIRUQHFHGRUHVHEDL[DHILFLrQFLDRSHUDFLRQDO
$PDLRUSDUWHGRPHUFDGRpIUDJPHQWDGRHVHJXQGRGDGRVGD(XURPRQLWRUDVFLQFRPDLRUHVHPSUHVDV
GRVHJPHQWRGHMRLDVILQDVEUDVLOHLUDVGHWLQKDPHPFRQMXQWRQRILQDOGHFHUFDGH
LL 

&RQGLo}HVGHFRPSHWLomRQRVPHUFDGRV

2 VHWRU GH YDUHMR p LQIOXHQFLDGR SRU GLYHUVRV IDWRUHV H RV UHVXOWDGRV GDV RSHUDo}HV GD &RPSDQKLD
SRGHPVHUDIHWDGRVDGYHUVDPHQWHSRU L SUHoRVFRPSHWLWLYRV LL SURPRo}HV LLL DEHUWXUDGHQRYDV
ORMDVSRUFRQFRUUHQWHV LY FRQGLomRILQDQFHLUDGRVQRVVRVFRQVXPLGRUHV Y SHUVSHFWLYDGRFHQiULR
HFRQ{PLFRQR%UDVLOH YL RXWURVIDWRUHV
2%UDVLOpRTXLQWRPDLRUSDtVGRPXQGRHPiUHDGHDFRUGRFRPGDGRVGREDQFRPXQGLDOHGR,%*(
FRP PDLV GH  PLOK}HV GH KDELWDQWHV VHQGR  UHSUHVHQWDGR SHOR S~EOLFR IHPLQLQR R TXH
DFUHGLWDPRVVHUEHQpILFRXPDYH]TXHFHUFDGHGRVQRVVRVFRQVXPLGRUHVVmRUHSUHVHQWDGRVSRU
PXOKHUHV (VWH GDGR VRPDGR D XP FHQiULR GH UHWRPDGD GD HFRQRPLD FRUURERUD SDUD H[SHFWDWLYDV
SRVLWLYDV HP WHUPRV GH DXPHQWR GR Q~PHUR GH YHQGDV GDV QRVVDV ORMDV $OpP GLVVR R Q~PHUR GH
MRDOKHULDVWHPFUHVFLGRHPIXQomRGRDXPHQWRGRQ~PHURGHVKRSSLQJFHQWHUVIRUWDOHFHQGRDVQRVVDV
H[SHFWDWLYDV
&RQFRUUHQWHVQR0HUFDGR1DFLRQDO&RQVLGHUDPRVTXHQRVVHJPHQWRVGH-RLDV)LQDVRVQRVVRV
PDLRUHVFRQFRUUHQWHVVmR L +6WHUQHPSUHVDIXQGDGDHPHFRPORMDVQR%UDVLOHQRH[WHULRU
LL 0RQWH&DUORIXQGDGDHPHFRPORMDVHP6mR3DXOR5LRGH-DQHLUR0LQDV*HUDLV%DKLDH
3HUQDPEXFR LLL 6DXHUIRFDGDQRVHJPHQWRGHDOWDMRDOKHULDHFRPORMDVQR5LRGH-DQHLUR6mR3DXOR
3DUDQi H LY  7LIIDQ\ HPSUHVD QRUWHDPHULFDQD FRP PDLV GH  DQRV GH H[LVWrQFLD UHOHYDQWH
SUHVHQoDLQWHUQDFLRQDOHSUHVHQWHQR%UDVLOFRPORMDV1HQKXPDGHVVDVVRFLHGDGHVDEULXRVHXFDSLWDO
QR%UDVLO
&RQFRUUHQWHVQR0HUFDGR,QWHUQDFLRQDO2VHJPHQWRGHMRLDVILQDVQR%UDVLOpFDUDFWHUL]DGRSRU
EDL[DSUHVHQoDGHFRPSHWLGRUHVLQWHUQDFLRQDLV$SUHVHQoDGHFRQFRUUHQWHVPXOWLQDFLRQDLVQR%UDVLOp



'HDFRUGRFRPLQIRUPDo}HVSXEOLFDGDVHPGHMXOKRGHSHOD(XURPRQLWRU,QWHUQDWLRQDO/LPLWHGSHVTXLVDGH$FHVVyULRV

3HVVRDLVHGLomRGHYHQGDVQRYDUHMRFRPLPSRVWRGHYDORUDGLFLRQDGRPRHGDORFDO
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UHVWULWDGHYLGRDXPDVpULHGHEDUUHLUDVGHHQWUDGDFRPRSRUH[HPSORORJtVWLFDGHVDILDGRUDVLVWHPD
WULEXWiULRFRPSOH[RHLQFHUWH]DSROtWLFD
2XWURVIDWRUHVTXHLQIOXHQFLDPRFRPSRUWDPHQWRGRVPHUFDGRVGHDWXDomRGD&RPSDQKLD
L 

%HQHItFLRVILVFDLV

$VVXEVLGLiULDV&RQLSDH7HOOHULQDVmREHQHILFLiULDVGHEHQHItFLRVILVFDLVIHGHUDLVHHVWDGXDLV
$&RQLSDSRVVXLEHQHItFLRVIHGHUDLVOLJDGRVj=RQD)UDQFDGH0DQDXV ³=)0´ RVTXDLVHQYROYHP,,
LPSRVWRGHLPSRUWDomR ,3,3,6H&2),16HjDSXUDomRGR,53-HEHQHItFLRVILVFDLVSDUDDSXUDomR
GR,&06QRHVWDGRGR$PD]RQDV
2V EHQHItFLRV ILVFDLV FRQFHGLGRV QR FRQWH[WR GD =)0 SRVVXHP SUHYLVmR FRQVWLWXFLRQDO $ =)0 IRL
FRQFHELGD SHOR *RYHUQR )HGHUDO FRPR XPD iUHD GH OLYUH FRPpUFLR GH LPSRUWDomR H[SRUWDomR H
EHQHItFLRVILVFDLVHVSHFLDLVTXHSRVVXLFRPRREMHWLYRDSURPRomRGRGHVHQYROYLPHQWRUHJLRQDO'HVVD
IRUPDGHPRGRDJDUDQWLURGHVHQYROYLPHQWRGD=)0DIUXLomRGRVEHQHItFLRVILVFDLVHVWiFRQGLFLRQDGD
DRFXPSULPHQWRGHGHWHUPLQDGRVUHTXLVLWRVFRPRDTXHRVSURGXWRVEHQHILFLDGRVVHMDPSURGX]LGRV
GHDFRUGRFRPXP3URFHVVR3URGXWLYR%iVLFR ³33%´ HDVHPSUHVDVEHQHILFLDGDVWHQKDPVHXVSURMHWRV
DSURYDGRVSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD6XIUDPD
1RPHVPRVHQWLGRREHQHItFLRUHODFLRQDGRjUHGXomRGRLPSRVWRVREUHDUHQGDGDSHVVRDMXUtGLFDWHP
SRUREMHWLYRLQFHQWLYDUSURMHWRVGHLQVWDODomRDPSOLDomRPRGHUQL]DomRRXGLYHUVLILFDomRGHVHWRUHVGD
HFRQRPLD FRQVLGHUDGRV FRPR SULRULWiULRV SDUD R GHVHQYROYLPHQWR UHJLRQDO iUHD GH DWXDomR GD
6XSHULQWHQGrQFLDGR'HVHQYROYLPHQWRGD$PD]{QLD±³68'$0´ HHVWiFRQGLFLRQDGDDRFXPSULPHQWR
GHGHWHUPLQDGDVREULJDo}HV
-iRVEHQHItFLRVILVFDLVHVWDGXDLVVmRFRQFHGLGRVSHODVDXWRULGDGHVHVWDGXDLVGHIRUPDDHVWLPXODUXP
GHWHUPLQDGRVHWRURXDWLYLGDGHHFRQ{PLFDGHQWURGRSUySULRHVWDGRVHQGRTXHRVEHQHItFLRVXVXIUXtGRV
SHODVVXEVLGLiULDVGD&RPSDQKLDYLVDPHVWLPXODURVVHWRUHVLQGXVWULDLVRXYDUHMLVWDVHPFRQWUDSDUWLGD
DRFXPSULPHQWRGHGHWHUPLQDGRVUHTXLVLWRV
$EDL[RVHUmRGHVFULWRVRVEHQHItFLRVILVFDLVIHGHUDLVHHVWDGXDLVXVXIUXtGRVSHOD&RQLSDHSHOD7HOOHULQD
RVTXDLVGHYHUmRREVHUYDUDVUHJUDVHRVUHTXLVLWRVSUHYLVWRVQDOHJLVODomRSDUDVXDIUXLomRHSRGHUmR
DEUDQJHUHVWDEHOHFLPHQWRVHVSHFtILFRVLQFOXVLYHPHGLDQWHDFHOHEUDomRGHWHUPRGHDFRUGRRXUHJLPH
HVSHFLDO
$VQRVVDVUHFHLWDVVmRRQHUDGDVSHOR,&06,3,3,6H&2),16TXHLQFLGHPVREUHRYDORUGDYHQGDGH
PHUFDGRULDVHRQRVVROXFURpRQHUDGRSHOR,5H&6&RQWDPRVFRPEHQHItFLRVILVFDLVTXHLQFLGHP
VREUHTXDVHDWRWDOLGDGHGHVVHVLPSRVWRV
6RPRVEHQHILFLiULRVGHVWHVLQFHQWLYRVSRUPHLRGHQRVVDVVXEVLGLiULDVRSHUDFLRQDLV&RQLSDH7HOOHULQD
$VQRVVDVVXEVLGLiULDVRSHUDFLRQDLVXVXIUXHPGRVEHQHItFLRVILVFDLVSRUPHLRGHSURJUDPDVIHGHUDLVH
HVWDGXDLVFRQIRUPHDVHJXLUGHVFULWRV
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•

&RQLSD

$&RQLSDpUHVSRQViYHOSHODRSHUDomRGDQRVVD~QLFDIiEULFDFULDGDHPHORFDOL]DGDQD=)0
RQGHVmRSURGX]LGRVDSUR[LPDGDPHQWHGRVSURGXWRVTXHVmRFRPHUFLDOL]DGRVSHOD7HOOHULQD
$&RQLSDSRVVXLEHQHItFLRVIHGHUDLVOLJDGRVj=)0RVTXDLVHQYROYHP,,,3,3,6H&2),16DDSXUDomR
GR,53-HEHQHItFLRVILVFDLVSDUDDSXUDomRGR,&06QRHVWDGRGR$PD]RQDV
,53-
2EHQHItFLRILVFDOFRUUHVSRQGHDXPDUHGXomRGHGRLPSRVWRVREUHDUHQGDHDGLFLRQDLVFDOFXODGRV
FRPEDVHQROXFURGDH[SORUDomRGHGLIHUHQWHVQtYHLVGHSURGXomRQRVWHUPRVGD0HGLGD3URYLVyULDQ
HFRQIRUPHUHJXODPHQWDomRGR'HFUHWRQ
1yVFRQWDELOL]DPRVR,53-QDVQRVVDVGHPRQVWUDo}HVGHUHVXOWDGRVFRPELQDGDVOtTXLGRGHEHQHItFLRV
ILVFDLV $ UHFHLWD RULJLQDGD GHVVH LQFHQWLYR ILVFDO p SRVWHULRUPHQWH LQFOXtGD QD FRQWD UHVHUYD GH
EHQHItFLRVILVFDLVQRQtYHOGD&RQLSD
1RVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGHHHQRSHUtRGRGHVHLVPHVHV
HQFHUUDGR HP  GH MXQKR GH  RV YDORUHV UHIHUHQWHV DRV EHQHItFLRV ILVFDLV GH ,53- GD &RQLSD
UHFRQKHFLGRVQDGHVSHVDGHLPSRVWRGHUHQGDIRUDPGH5PLOK}HV5PLOK}HV5
PLOK}HVH5PLOK}HVUHVSHFWLYDPHQWH
(VVHEHQHItFLRILVFDOWDPEpPVHDSOLFDDRXWUDVHPSUHVDVTXHDWXDPQDQRVVDLQG~VWULDHSURGX]HPQD
=RQD)UDQFDGH0DQDXV2VYDORUHVUHIHUHQWHVDRVFUpGLWRVILVFDLVIRUDPUHSDVVDGRVDRVYDORUHVGH
YHQGDGRVQRVVRVSURGXWRVTXHIRUDPUHGX]LGRVGHIRUPDSURSRUFLRQDOjDSOLFDomRGRVFUpGLWRVILVFDLV
,,
2 EHQHItFLR ILVFDO FRUUHVSRQGH D XPD UHGXomR GH  GH ,, VREUH PDWpULDVSULPDV SURGXWRV
LQWHUPHGLiULRV PDWHULDLV VHFXQGiULRV H GH HPEDODJHP FRPSRQHQWHV H RXWURV LQVXPRV GH RULJHP
HVWUDQJHLUDXWLOL]DGRVQDLQGXVWULDOL]DomRGHSURGXWRVQD=)0RTXDOVHUiH[LJLGRTXDQGRRVSURGXWRV
LQGXVWULDOL]DGRVVDtUHPSDUDTXDOTXHUSRQWRGR7HUULWyULR1DFLRQDO
(VVHEHQHItFLRILVFDOWDPEpPVHDSOLFDDHPSUHVDVTXHDWXDPQDQRVVDLQG~VWULDHLPSRUWDPPDWpULDV
SULPDV SURGXWRV LQWHUPHGLiULRV PDWHULDLV VHFXQGiULRV H GH HPEDODJHP FRPSRQHQWHV H RXWURV
LQVXPRVGHRULJHPHVWUDQJHLUDXWLOL]DGRVQDLQGXVWULDOL]DomRGHSURGXWRVQD=)0
,3,
2EHQHItFLRILVFDOFRUUHVSRQGHDXPDLVHQomRGR,3,GHWRGDVDVVDtGDVGHPHUFDGRULDVSURGX]LGDVQD
=RQD )UDQFD GH 0DQDXV SDUD IRUD GD =)0 TXHU VH GHVWLQHP DR VHX FRQVXPR LQWHUQR TXHU j
FRPHUFLDOL]DomRHPTXDOTXHUSRQWRGR7HUULWyULR1DFLRQDO
(VVH EHQHItFLR ILVFDO WDPEpP VH DSOLFD D HPSUHVDV TXH DWXDP QD QRVVD LQG~VWULD H WUDQVSRUWDP
PHUFDGRULDVSURGX]LGDVQD=)0SDUDIRUDGD=)0TXHUVHGHVWLQHPDRVHXFRQVXPRLQWHUQRTXHUj
FRPHUFLDOL]DomRHPTXDOTXHUSRQWRGR7HUULWyULR1DFLRQDO
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3,6H&2),16
23,63DVHSHD&2),16VmRFRQWULEXLo}HVIHGHUDLVHLQFLGHPjVDOtTXRWDVGHH 3,6 H
H &2),16 UHVSHFWLYDPHQWHVREUHRWRWDOGDVUHFHLWDVDXIHULGDV REVHUYDGDVDVGHGXo}HV
SHUPLWLGDVHPOHL GHFRUUHQWHVGDFRPHUFLDOL]DomRGHDOJXQVGRVSURGXWRVSHOD&RQLSD
2 EHQHItFLR ILVFDO FRUUHVSRQGH L jVXVSHQVmR GR 3,63$6(3 H &2),16 QD LPSRUWDomR GHPDWpULDV
SULPDV SURGXWRV LQWHUPHGLiULRV H PDWHULDLV GH HPEDODJHP SDUD HPSUHJR HP SURFHVVR GH
LQGXVWULDOL]DomR QD =RQD )UDQFD GH 0DQDXV VHQGR TXH DSyV D XWLOL]DomR HP SURFHVVR GH
LQGXVWULDOL]DomR D VXVSHQVmR ILFD UHVROYLGD PHGLDQWH D DSOLFDomR GH DOtTXRWD  H LL  j UHGXomR GD
DOtTXRWD GR 3,6 H GD &2),16 LQFLGHQWHVREUHD UHFHLWD EUXWD DXIHULGD SRU SHVVRD MXUtGLFD LQGXVWULDO
HVWDEHOHFLGDQD=RQD)UDQFDGH0DQDXVGHFRUUHQWHGDYHQGDGHSURGXomRSUySULDFRQIRUPHSURMHWR
DSURYDGRSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD6XSHULQWHQGrQFLDGD=RQD)UDQFDGH0DQDXV 68)5$0$ 
(VVH EHQHItFLR ILVFDO WDPEpP VH DSOLFD D HPSUHVDV TXH DWXDP QD QRVVD LQG~VWULD H FRPHUFLDOL]DP
PHUFDGRULDVSURGX]LGDVQD=)0SDUDTXDOTXHUSRQWRGR7HUULWyULR1DFLRQDO
,&06
2,&06pXPLPSRVWRHVWDGXDOTXHLQFLGHVREUHDUHFHLWDEUXWDGHYHQGDV$VDOtTXRWDVYDULDPHQWUH
HGHDFRUGRFRPRWLSRGHSURGXWRHRHVWDGRQRTXDOHVVHSURGXWRpYHQGLGR
$ &RQLSD p WLWXODU GH EHQHItFLR ILVFDO HVWDGXDO TXH OKH JDUDQWH GHQWUH RXWURV EHQHItFLRV FUpGLWRV
PHQVDLVGH,&06QDVRSHUDo}HVGHFRPHUFLDOL]DomRGHVHXVSURGXWRV

$PD]RQDV
$&RQLSDpWLWXODUGHXPEHQHItFLRILVFDOHVWDGXDOGDGRSHORJRYHUQRGR$PD]RQDVTXHOKHJDUDQWH L 
FUpGLWRHVWtPXORGH D DEHQVLQGXVWULDOL]DGRVGHFRQVXPRH E DDUWHIDWRVGHMRDOKHULD
FODVVLILFDGRVQD1RPHQFODWXUD&RPXPGR0HUFRVXO 1&06+ VRERVQ~PHURVHHQTXDQWR
QmRIRUHPUHVWDEHOHFLGDVDVFRQGLo}HVGHFRPSHWLWLYLGDGHH LL GLIHULPHQWRGR,&06QDLPSRUWDomRGR
H[WHULRU GH PDWpULDVSULPDV H PDWHULDLV VHFXQGiULRV GHVWLQDGRV j LQGXVWULDOL]DomR GH DUWHIDWRV GH
MRDOKHULDHGHRXULYHVDULDVHQGRRGLIHULPHQWRHQFHUUDGRQDVDtGDGREHP(VVHEHQHItFLRHVWiDWUHODGR
DFRQWUDSDUWLGDVGHLQYHVWLPHQWRVHSRVVXLYLJrQFLDDWpRXWXEURGH
1yVFRQWDELOL]DPRVR,&06QDVQRVVDVGHPRQVWUDo}HVGHUHVXOWDGRVFRQVROLGDGDVOtTXLGRGHEHQHItFLRV
ILVFDLV $ UHFHLWD RULJLQDGD GHVVH LQFHQWLYR ILVFDO p SRVWHULRUPHQWH LQFOXtGD QD FRQWD UHVHUYD GH
EHQHItFLRVILVFDLVQRQtYHOGD&RQLSD
1RVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGHHHQRSHUtRGRGHVHLVPHVHV
HQFHUUDGRHPGHMXQKRGHRVYDORUHVUHIHUHQWHVDRVEHQHItFLRVILVFDLVGH,&06GD&RQLSD
VREUHDVGHGXo}HVGD5HFHLWD%UXWDIRUDPGH5PLOK}HV5PLOK}HV5PLOK}HVH5
PLOK}HVUHVSHFWLYDPHQWH
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&RQWD5HVHUYDGH%HQHItFLRV)LVFDLV
1RVH[HUFtFLRVILVFDLVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGHHD&RQLSDFRQVWLWXLXUHVHUYD
GHEHQHItFLRVILVFDLVQRVYDORUHVGHUHVSHFWLYDPHQWH5PLOK}HV5PLOK}HVH5
PLOK}HV'HDFRUGRFRPDVUHJXODPHQWDo}HVDSOLFiYHLVD&RQLSDFRQVWLWXLUiFRQWDUHVHUYDGHEHQHItFLRV
ILVFDLVXPDYH]TXLWDGRVRVSUHMXt]RVDFXPXODGRV
9HGDomRGH8VRSDUD'LVWULEXLomRGH'LYLGHQGRV
2VYDORUHVUHJLVWUDGRVQRSDWULP{QLROtTXLGRGD&RQLSDQDFRQWDGH5HVHUYDGH%HQHItFLRV)LVFDLVQmR
SRGHUmRVHUGLVWULEXtGRVFRPRGLYLGHQGRVDRVDFLRQLVWDVVRESHQDGHF{PSXWRGHWDLVPRQWDQWHVQR
OXFURUHDOGD&RQLSDHGHSHUGDGRVEHQHItFLRVILVFDLVDGHSHQGHUGDOHJLVODomRDSOLFiYHO
•

7HOOHULQD

$7HOOHULQDWHPVXDVHGHVRFLDOQDFLGDGHGH0DQDXV$0HFHQWURDGPLQLVWUDWLYRQDFLGDGHGH6mR
3DXOR63$7HOOHULQDWHPFRPRDWLYLGDGHVSUHSRQGHUDQWHVSRUPHLRGDUHGHGHORMDVVREDEDQGHLUD
³9,9$5$´ D H[SRUWDomR H R FRPpUFLR YDUHMLVWD H DWDFDGLVWD GH MRLDV ELMXWHULDV DUWLJRV HP PHWDLV
SUHFLRVRVHVXDVOLJDVIROKHDGRVSHGUDVSUHFLRVDVUHOyJLRVLQVWUXPHQWRVFURQRPpWULFRVDUWLJRVGH
FRXURHDVVHPHOKDGRVEHPFRPRDSUHVWDomRGHVHUYLoRVGH³GHVLJQ´HGHFRQVHUWRGHMRLDVHELMXWHULDV
HPJHUDO
,&06
$7HOOHULQDpWLWXODUGHEHQHItFLRVILVFDLVHVWDGXDLVGDGRVSHORVJRYHUQRVGR$PD]RQDVGD%DKLDGR
5LRGH-DQHLURHGR3DUiTXHOKHJDUDQWHFUpGLWRVPHQVDLVGH,&06QDVRSHUDo}HVGHFRPHUFLDOL]DomR
GHDOJXQVSURGXWRVTXHD7HOOHULQDYHQGHQRVWHUPRVSUHYLVWRVDEDL[R

$PD]RQDV
$7HOOHULQDpWLWXODUGHXPEHQHItFLRILVFDOHVWDGXDOGDGRSHORJRYHUQRGR$PD]RQDVTXHOKHJDUDQWH
FUpGLWRSUHVXPLGRGH,&06HTXLYDOHQWHDHPVXEVWLWXLomRDTXDLVTXHUFUpGLWRVILVFDLVFDOFXODGR
VREUHRYDORUGDRSHUDomRQDVVDtGDVLQWHUHVWDGXDLVGHSURGXWRVFRPVLPLODUQDFLRQDOLPSRUWDGRVYLD
³FRUUHGRUGHLPSRUWDomR´SRUHVWDEHOHFLPHQWRDWDFDGLVWDVHPDXWLOL]DomRGRVEHQHItFLRVSUHYLVWRVQR
'HFUHWR/HLVHQGRYHGDGDTXDOTXHUIDVHGHLQGXVWULDOL]DomR
1RV H[HUFtFLRV VRFLDLV HQFHUUDGRV HP  GH GH]HPEUR GH  H  H QR SHUtRGR GH VHLV PHVHV
HQFHUUDGRHPGHMXQKRGHRVYDORUHVUHIHUHQWHVDRVEHQHItFLRVILVFDLVGH,&06QR$PD]RQDV
IRUDPGH5PLOK}HV5PLOK}HVH5PLOK}HVUHVSHFWLYDPHQWH
(VVHEHQHItFLRILVFDOWDPEpPVHDSOLFDDHPSUHVDVTXHDWXDPQDQRVVDLQG~VWULDHTXHFRPHUFLDOL]DP
SURGXWRV QR HVWDGR GR $PD]RQDV 2V YDORUHV UHIHUHQWHV DRV FUpGLWRV ILVFDLV IRUDP UHSDVVDGRV DRV
YDORUHV GH YHQGD GRV QRVVRV SURGXWRV TXH IRUDP UHGX]LGRV GH IRUPD SURSRUFLRQDO j DSOLFDomR GRV
FUpGLWRVILVFDLV
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%DKLD
$7HOOHULQDpWLWXODUGHXPEHQHItFLRILVFDOHVWDGXDOGDGRSHORJRYHUQRGD%DKLDTXHOKHJDUDQWHUHGXomR
GDEDVHGHFiOFXORGR,&06GHIRUPDTXHDFDUJDWULEXWiULDVHMDHTXLYDOHQWHjQDVVDtGDVLQWHUQDV
RXLQWHUHVWDGXDLVGHDUWHIDWRVGHMRDOKHULD
1RV H[HUFtFLRV VRFLDLV HQFHUUDGRV HP  GH GH]HPEUR GH  H  H QR SHUtRGR GH VHLV PHVHV
HQFHUUDGRHPGHMXQKRGHRVYDORUHVUHIHUHQWHVDRVEHQHItFLRVILVFDLVGH,&06QD%DKLDIRUDP
GH5PLOK}HV5PLOK}HVH5PLOK}HVUHVSHFWLYDPHQWH
(VVHEHQHItFLRILVFDOWDPEpPVHDSOLFDDHPSUHVDVTXHDWXDPQDQRVVDLQG~VWULDHTXHFRPHUFLDOL]DP
SURGXWRVQRHVWDGRGD%DKLD2VYDORUHVUHIHUHQWHVDRVFUpGLWRVILVFDLVIRUDPUHSDVVDGRVDRVYDORUHVGH
YHQGDGRVQRVVRVSURGXWRVTXHIRUDPUHGX]LGRVGHIRUPDSURSRUFLRQDOjDSOLFDomRGRVFUpGLWRVILVFDLV

5LRGH-DQHLUR
$7HOOHULQDpWLWXODUGHXPEHQHItFLRILVFDOHVWDGXDOGDGRSHORJRYHUQRGH5LRGH-DQHLURTXHOKHJDUDQWH
FUpGLWRSUHVXPLGRGH,&06QDVVDtGDVLQWHUQDVGHDUWHIDWRVGHMRDOKHULDGHIRUPDTXHDFDUJDWULEXWiULD
VHMD HTXLYDOHQWH  GR YDORU GD RSHUDomR VHQGR YHGDGR R DSURYHLWDPHQWR GH RXWURV FUpGLWRV
UHODFLRQDGRV FRP D RSHUDomR (VVH EHQHItFLR QmR HVWi PDLV YLJHQWH R YHQFLPHQWR RFRUUHX HP

1RVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGHHQRSHUtRGRGHVHLVPHVHVHQFHUUDGR
HPGHMXQKRGHRVYDORUHVUHIHUHQWHVDRVEHQHItFLRVILVFDLVGH,&06QR5LRGH-DQHLURIRUDP
GH5PLOK}HVH5PLOK}HVUHVSHFWLYDPHQWH
(VVH EHQHItFLR ILVFDO WDPEpP VH DSOLFD D HPSUHVDV TXH DWXDP QD QRVVD LQG~VWULD H TXH FRPHUFLDOL]DP
SURGXWRVQRHVWDGRGR5LRGH-DQHLUR2VYDORUHVUHIHUHQWHVDRVFUpGLWRVILVFDLVIRUDPUHSDVVDGRVDRVYDORUHV
GHYHQGDGRVQRVVRVSURGXWRVTXHIRUDPUHGX]LGRVGHIRUPDSURSRUFLRQDOjDSOLFDomRGRVFUpGLWRVILVFDLV

3DUi
$7HOOHULQDpWLWXODUGHXPEHQHItFLRILVFDOHVWDGXDOGDGRSHORJRYHUQRGR3DUiTXHOKHJDUDQWHUHGXomR
GD EDVH GH FiOFXOR GR ,&06 QDV VDtGDV LQWHUQDV GH DUWHIDWRV GH MRDOKDULD GH IRUPD TXH VXD FDUJD
WULEXWiULDVHMDHTXLYDOHQWHj
1RV H[HUFtFLRV VRFLDLV HQFHUUDGRV HP  GH GH]HPEUR GH  H  H QR SHUtRGR GH VHLV PHVHV
HQFHUUDGRHPGHMXQKRGHRVYDORUHVUHIHUHQWHVDRVEHQHItFLRVILVFDLVGH,&06QR3DUiIRUDP
GH5PLOK}HV5PLOK}HVH5PLOK}HVUHVSHFWLYDPHQWH
1yV FRQWDELOL]DPRV R ,&06 QDV QRVVDV GHPRQVWUDo}HV GH UHVXOWDGRV OtTXLGR GH EHQHItFLRV ILVFDLV $
UHFHLWDRULJLQDGDGHVVHLQFHQWLYRILVFDOpSRVWHULRUPHQWHLQFOXtGDQDFRQWDUHVHUYDGHEHQHItFLRVILVFDLV
QRQtYHOGD7HOOHULQD
1RVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGHHHQRSHUtRGRGHVHLVPHVHVHQFHUUDGR
HPGHMXQKRGHRVYDORUHVUHIHUHQWHVDRVEHQHItFLRVILVFDLVGH,&06GD7HOOHULQDVREUHDVGHGXo}HV
GD5HFHLWD%UXWDIRUDPGH5PLOK}HV5PLOK}HVH5PLOK}HVUHVSHFWLYDPHQWH
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&RQWD5HVHUYDGH%HQHItFLRV)LVFDLV
1RV H[HUFtFLRV ILVFDLV HQFHUUDGRV HP  GH GH]HPEUR GH   H  D 7HOOHULQD FRQVWLWXLX
UHVHUYDGHEHQHItFLRVILVFDLVQRVYDORUHVGHUHVSHFWLYDPHQWH5PLOK}HV5PLOK}HVH5
PLOK}HV
G 

(YHQWXDOVD]RQDOLGDGH

+LVWRULFDPHQWHRVUHVXOWDGRVGDVRSHUDo}HVGD&RPSDQKLDWrPDSUHVHQWDGRPDLRUUHSUHVHQWDWLYLGDGH
QRTXDUWRWULPHVWUHGHFDGDH[HUFtFLR1RVVDVYHQGDVDXPHQWDPHPUD]mRGDVFRPHPRUDo}HVGHILQDO
GHDQRFRPRSRUH[HPSOR1DWDOH%ODFN)ULGD\EHPFRPRGRUHFHELPHQWRGHGpFLPRWHUFHLURVDOiULR
SRU SDUWH GRV FRQVXPLGRUHV $ UHFHLWD EUXWD GH YHQGDV FRQVROLGDGD QR TXDUWR WULPHVWUH GH 
UHSUHVHQWRXDSUR[LPDGDPHQWHGDUHFHLWDEUXWDFRQVROLGDGDDQXDOGD&RPSDQKLD1HVVHVHQWLGR
DVYHQGDVQRTXDUWRWULPHVWUHVmRHPJHUDOPDLRUHVGRTXHDPpGLDGRVRXWURVWULPHVWUHV
H 

3ULQFLSDLVLQVXPRVHPDWpULDVSULPDV

L 
'HVFULomR GDV UHODo}HV PDQWLGDV FRP IRUQHFHGRUHV LQFOXVLYH VH HVWmR VXMHLWDV D
FRQWUROH RX UHJXODPHQWDomR JRYHUQDPHQWDO FRP LQGLFDomR GRV yUJmRV H GD UHVSHFWLYD
OHJLVODomRDSOLFiYHO
(PGHMXQKRGHFRQWiYDPRVFRPIRUQHFHGRUHVGHPDWpULDVSULPDVHLQVXPRVRVTXDLVHVWmR
VHJUHJDGRVSHORVGLIHUHQWHVFRPSRQHQWHVGHQRVVRVSURGXWRVWDLVFRPRWLSRGHSHGUDV GLDPDQWHV
SHGUDV FRUDGDV H SpURODV  UHVSRQViYHLV SRU FHUFD GH  GDV PDWpULDVSULPDV DGTXLULGDV R RXUR
UHVSRQViYHOSRUFHUFDGHGDVPDWpULDVSULPDVDGTXLULGDVHDSUDWDUHVSRQViYHOSRUFHUFDGH
GDVPDWpULDVSULPDVDGTXLULGDV$GLFLRQDOPHQWHWUDEDOKDPRVFRPDUHYHQGDGHSURGXWRVIDEULFDGRV
SRU WHUFHLURV WDLV FRPR FDUWHLUDV UHOyJLRV FDQHWDV HQWUH RXWURV HVWHV WRWDOL]DQGR  GRV
IRUQHFHGRUHV 'R WRWDO GH IRUQHFHGRUHV  VmR LQWHUQDFLRQDLV H GHQWUH RV QRVVRV SULQFLSDLV
IRUQHFHGRUHV WHPRV D $QJOR*ROG H D .3 6DQJKYL  HPSUHVDV DOWDPHQWH UHFRQKHFLGDV SHORV UtJLGRV
SDGU}HV H FRQWUROHV GRV SURGXWRV RIHUHFLGRV $FUHGLWDPRV TXH DWXDOPHQWH D&RPSDQKLD p D ~QLFD
IDEULFDQWH GH MRLDV QR %UDVLO TXH FXPSUH RV FULWpULRV H[LJLGRV SHOD $QJOR*ROG $EDL[R DV SULQFLSDLV
FHUWLILFDo}HVGHWDLVHPSUHVDV
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2WUDEDOKRGHQRVVDVHPSUHVDVRSHUDFLRQDLVpIHLWRGLUHWDPHQWHFRPQRVVRVIRUQHFHGRUHVVHPQHQKXP
WLSRGHLQWHUPHGLiULRRXSUHVHQoDGHGLVWULEXLGRUHVRTXHHVWUHLWDUHODFLRQDPHQWRVHQWUHDVSDUWHV
FRPYDQWDJHPFRPSHWLWLYDQDLQG~VWULDWDQWRQRTXHGL]UHVSHLWRDRFXVWRGRVFRPSRQHQWHVFRPRQD
UDSLGH] SDUD R IRUQHFLPHQWR GRV FRPSRQHQWHV TXH OHYDUmR DR GHVHQYROYLPHQWR GR SURGXWR 2V
FRQWUDWRVVmRILUPDGRVSHODVHPSUHVDVRSHUDFLRQDLVGR*UXSR
1RVVRV IRUQHFHGRUHV WDPEpP HVWmR VXMHLWRV j UHJXODPHQWDomR GR &2$) XPD YH] TXH VmR SHVVRDV
MXUtGLFDVTXHFRPHUFLDOL]DPMRLDVSHGUDVHPHWDLVSUHFLRVRV1HVVHVHQWLGRHQWUHRXWUDVREULJDo}HV
GHYHUmRPDQWHUVHXVFDGDVWURVSHUDQWHRyUJmRGHYLGDPHQWHDWXDOL]DGREHPFRPRGHYHUmRPDQWHUR
UHJLVWURGHWRGDVDVWUDQVDo}HVUHDOL]DGDVHPPRHGDQDFLRQDORXHVWUDQJHLUDTXHXOWUDSDVVDUROLPLWH
IL[DGRQDVGLUHWUL]HVGR&2$)3DUDPDLRUHVLQIRUPDo}HVDFHUFDGDUHJXODPHQWDomRDSOLFiYHOYLGHLWHP
GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
LL 

(YHQWXDOGHSHQGrQFLDGHSRXFRVIRUQHFHGRUHV

3DUDDVVHJXUDUDSURFHGrQFLDGHQRVVDVPDWpULDVSULPDVFRQWDPRVFRPIRUQHFHGRUHVTXHDOFDQoDP
RVQtYHLVGHH[LJrQFLDHFRQWUROHGHVHPSHQKDGRVSHOD&RPSDQKLD&RQWXGRFRPUHODomRDRVSULQFLSDLV
LQVXPRVDGTXLULGRVFRPRRRXURDSUDWDHSHGUDVSUHFLRVDVKiXPDGLYHUVLGDGHHDFHVVLELOLGDGHGH
LQ~PHURV IRUQHFHGRUHV GLVSRQtYHLV HP VHX PHUFDGR GH DWXDomR $WXDOPHQWH DSHVDU GH H[LVWLU XPD
GLYHUVLGDGH GH IRUQHFHGRUHV D &RPSDQKLD KRPRORJD IRUQHFHGRUHV GH PDWpULDV SULPDV VHOHFLRQDGRV
HPUD]mRGDTXDOLGDGHGDVFHUWLILFDo}HVDSUHVHQWDGDVSRUHVVHVFRQIRUPHDSUHVHQWDGRQRLWHP
H LGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
LLL 

(YHQWXDOYRODWLOLGDGHHPVHXVSUHoRV

1RVVRVSURGXWRVSRVVXHPXPDOWRYDORUDJUHJDGRHRVSUHoRVGHQRVVDVPDWpULDVSULPDVSRGHPVHU
LPSDFWDGRVSHODIOXWXDomRGDVFRPPRGLWLHVFRPRRRXURHDSUDWD$OpPGLVVRHVVHVSURGXWRVVmR
QHJRFLDGRV HP GyODU H D YDULDomR GR FkPELR WDPEpP SRGH LPSDFWDU QR SUHoR GH DTXLVLomR GHVVDV
PDWpULDVSULPDV1mRID]HPRVKHGJHGRVSUHoRVGHQRVVDVPDWpULDVSULPDVQHPGHWD[DVGHFkPELR
SRUpPPDQWHPRVXPDQRGHHVWRTXHGHRXURRTXHQRVSRVVLELOLWDXPDIOH[LELOLGDGHQRFURQRJUDPD
GDVQRVVDVFRPSUDVGHVWDPDWpULDSULPD1RV~OWLPRVDQRVRVSUHoRVGRRXURHGDSUDWDDSUHVHQWDUDP
DYRODWLOLGDGHDEDL[R
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7D[DGHFkPELR %5/86' 3UHoR6SRWGR2XUR 86'2QoD H3UHoR6SRWGD3UDWD
86'2QoD ±%DVHHP

ϮϬϬ
ϭϴϬ
ϭϲϬ
ϭϰϬ
ϭϮϬ
ϭϬϬ
ϴϬ
ϲϬ
ϰϬ
ϮϬ
Ͳ
ũĂŶĞŝƌŽͲϭϰ

ũĂŶĞŝƌŽͲϭϱ

ſůĂƌ;Z>ͬh^Ϳ

ũĂŶĞŝƌŽͲϭϲ

ũĂŶĞŝƌŽͲϭϳ

WƌĞĕŽ^ƉŽƚĚŽKƵƌŽ;hΨͬKŶĕĂͿ

ũĂŶĞŝƌŽͲϭϴ

ũĂŶĞŝƌŽͲϭϵ
WƌĞĕŽ^ƉŽƚĚĂWƌĂƚĂ;hΨͬKŶĕĂͿ


)RQWH&RPSDQKLDFRPEDVHHPGDGRVGD%ORRPEHUJ  
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&OLHQWHVUHVSRQViYHLVSRUPDLVGHGDUHFHLWDOtTXLGDWRWDO
D 

0RQWDQWHWRWDOGHUHFHLWDVSURYHQLHQWHVGRFOLHQWH

1HQKXPFOLHQWHIRLUHVSRQViYHOSRUPDLVGHGDUHFHLWDOtTXLGDWRWDOGD&RPSDQKLDQRSHUtRGRGH
VHLV PHVHV ILQGR HP  GH MXQKR GH  H QR H[HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR HP  GH GH]HPEUR GH

E 

6HJPHQWRVRSHUDFLRQDLVDIHWDGRVSHODVUHFHLWDVSURYHQLHQWHVGRFOLHQWH

1HQKXPFOLHQWHIRLUHVSRQViYHOSRUPDLVGHGDUHFHLWDOtTXLGDWRWDOGD&RPSDQKLDQRSHUtRGRGH
VHLV PHVHV ILQGR HP  GH MXQKR GH  H QR H[HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR HP  GH GH]HPEUR GH
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(IHLWRVUHOHYDQWHVGDUHJXODomRHVWDWDOQDVDWLYLGDGHV
D 
QHFHVVLGDGH GH DXWRUL]Do}HV JRYHUQDPHQWDLV SDUD R H[HUFtFLR GDV DWLYLGDGHV H
KLVWyULFRGHUHODomRFRPDDGPLQLVWUDomRS~EOLFDSDUDREWHQomRGHWDLVDXWRUL]Do}HV
$ &RPSDQKLD QmR GHSHQGH GH DXWRUL]Do}HV JRYHUQDPHQWDLV SDUD R H[HUFtFLR GH VXDV DWLYLGDGHV
7RGDYLD D &RPSDQKLD QD TXDOLGDGH GH SHVVRD MXUtGLFD TXH FRPHUFLDOL]D MRLDV SHGUDV H PHWDLV
SUHFLRVRVHPFRQVRQkQFLDFRPR$UWLQFLVR,9FRPELQDGRFRPR$UWSDUiJUDIR~QLFRLQFLVR
;,DPERVGD/HLGHGHPDUoRGH ³/HL´ HVWiVXMHLWDDRFDGDVWURQR&RQVHOKRGH
&RQWUROH GH $WLYLGDGHV )LQDQFHLUDV ³&2$)´  $ &RPSDQKLD p FDGDVWUDGD QR &2$) VRE R Q~PHUR
GHVGHGHDJRVWRGH
$/HLGLVS}HVREUHRVFULPHVGHODYDJHPRXRFXOWDomRGHEHQVGLUHLWRVHYDORUHVDSUHYHQomR
GDXWLOL]DomRGRVLVWHPDILQDQFHLURSDUDRVLOtFLWRVSUHYLVWRVQHVWD/HLHFULDR&2$)'HDFRUGRFRPD
UHIHULGDOHLD&RPSDQKLDGHYHFXPSULUFRP
D  DLGHQWLILFDomRGHVHXVFOLHQWHVPDQWHQGRFDGDVWURDWXDOL]DGRQRVWHUPRVGDVLQVWUXo}HVGR
&2$)
E  RUHJLVWURGHWRGDVDVWUDQVDo}HVUHDOL]DGDVHPPRHGDQDFLRQDORXHVWUDQJHLUDWtWXORVHYDORUHV
PRELOLiULRVWtWXORVGHFUpGLWRPHWDLVRXTXDOTXHUDWLYRSDVVtYHOGHVHUFRQYHUWLGRHPGLQKHLUR
TXHXOWUDSDVVDUROLPLWHIL[DGRQDVGLUHWUL]HVGR&2$)DEDL[RPHQFLRQDGDV
F  DDGRomRGHSROtWLFDVSURFHGLPHQWRVHFRQWUROHVLQWHUQRVFRPSDWtYHLVFRPVHXSRUWHHYROXPH
GHRSHUDo}HV
G  PDQWHURFDGDVWURSHUDQWHR&2$)QDIRUPDHVWDEHOHFLGDSRUHVWH&RQVHOKRH
H  R DWHQGLPHQWR jV UHTXLVLo}HV IRUPXODGDV SHOR &2$) QD SHULRGLFLGDGH IRUPD H FRQGLo}HV
HVWDEHOHFLGDVPDQWHQGRRVLJLORGDVLQIRUPDo}HVSUHVWDGDV
'HDFRUGRFRPD/HLD&RPSDQKLDGHYHGLVSHQVDUHVSHFLDODWHQomRjVRSHUDo}HVTXHSRVVDP
FRQVWLWXLU HP LQGtFLRV GH FULPHV GH ODYDJHP H RFXOWDomR GH EHQV H PDQWHU OLQKD GH FRPXQLFDomR
SHULyGLFDFRPR&2$)FRQIRUPHLQGLFDGRQDV5HVROXo}HVGHVWH&RQVHOKRRUDLQGLFDGDVDGLDQWH
$&RPSDQKLDHVWiVXMHLWDj5HVROXomR&2$)1GHGHPDUoRGH ³5HVROXomR1´ TXH
GLVS}H VREUH RV SURFHGLPHQWRV D VHUHP REVHUYDGRV SHODV SHVVRDV ItVLFDV H MXUtGLFDV UHJXODGDV SHOR
&2$) UHODWLYDPHQWH D RSHUDo}HV RX SURSRVWDV GH RSHUDo}HV OLJDGDV DR WHUURULVPR RX VHX
ILQDQFLDPHQWR
1mR REVWDQWH D &RPSDQKLD WDPEpP GHYH DWXDU GH DFRUGR FRP D 5HVROXomR &2$) Q  GH  GH
GH]HPEURGH ³5HVROXomR1´ TXHGLVS}HVREUHRVSURFHGLPHQWRVDVHUHPREVHUYDGRVSHODV
SHVVRDV ItVLFDV H MXUtGLFDV UHJXODGDV SHOR &2$) UHODWLYDPHQWH D SHVVRDV H[SRVWDV SROLWLFDPHQWH
³3(3´ 
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&RQVLGHUDPVH3(3LQGLYtGXRVTXHH[HUFHUDPRXH[HUFHPDOJXPFDUJRRXIXQomRUHOHYDQWHUHODFLRQDGD
DRSRGHUS~EOLFRVHMDQR%UDVLORXQRH[WHULRU9DOHUHVVDOWDUTXHIDPLOLDUHVGHVWHVLQGLYtGXRVWDPEpP
HVWmRVXMHLWRVjFODVVLILFDomR3(32UROFRPSOHWRSDUDDFODVVLILFDomRGH3(3VpLQGLFDGRQR$UWLJR
GD5HVROXomR1
$UHIHULGDGLUHWUL]DSUHVHQWDTXHDVSHVVRDVUHJXODGDVSHOR&2$)GHYHPGHGLFDUHVSHFLDODWHQomRjV
RSHUDo}HV RX SURSRVWDV GH RSHUDo}HV HQYROYHQGR 3(3V VHXV IDPLOLDUHV HVWUHLWRV FRODERUDGRUHV RX
SHVVRDVMXUtGLFDVFRPSDUWLFLSDo}HVVRFLHWiULDVGH3(3V0DLVHVSHFLILFDPHQWHD5HVROXomRQH[LJH
TXHSDUDVLWXDo}HVHPTXHRULVFRGDRSHUDomRpFRQVLGHUDGRHOHYDGRHPGHFRUUrQFLDGDSDUWLFLSDomR
GH3(3RVVHJXLQWHVSURFHGLPHQWRVGHYHPVHUWRPDGRV
D  REWHU D DXWRUL]DomR SUpYLD GR VyFLR DGPLQLVWUDGRU SDUD R HVWDEHOHFLPHQWR GH UHODomR GH
QHJyFLRVRXSDUDRSURVVHJXLPHQWRGHUHODo}HVMiH[LVWHQWHV
E  DGRWDUDVGHYLGDVGLOLJrQFLDVSDUDHVWDEHOHFHUDRULJHPGRVUHFXUVRVXWLOL]DGRVSDUDDUHDOL]DomR
GDVRSHUDo}HVH
F  FRQGX]LU PRQLWRUDPHQWR UHIRUoDGR H FRQWtQXR GXUDQWH D UHODomR GH QHJyFLR GDV RSHUDo}HV
FRQVLGHUDGDVGHDOWRULVFRUHODFLRQDGRVj3(3V
(VSHFLILFDPHQWHjVSHVVRDVItVLFDVHMXUtGLFDVTXHFRPHUFLDOL]DPMRLDVSHGUDVHPHWDLVSUHFLRVRVD
5HVROXomR&2$)QGHGHGH]HPEURGH ³5HVROXomRQ´ DSUHVHQWDSURFHGLPHQWRVTXH
GHYHPVHUDGRWDGRVTXDLVVHMDP
D  R UHJLVWUR GH WUDQVDo}HV UHDOL]DGDV LQGLFDQGR L  LGHQWLILFDomR GR FOLHQWH LL  GHVFULomR
SRUPHQRUL]DGDGDVPHUFDGRULDV LLL YDORU LY GDWD Y IRUPDHPHLRGHSDJDPHQWR
E  RFDGDVWURGHFOLHQWHVTXHHIHWXDUDPFRPSUDVDSDUWLUGH5 GH]PLOUHDLV  D SDUD
SHVVRDItVLFDQRPHFRPSOHWR&3)5*51(RX3DVVDSRUWHFRQILUPDomRGHQmRHQYROYLPHQWR
FRP WHUURULVPRVLWXDomR GH HQTXDGUDPHQWR3(3H E  SDUD SHVVRD MXUtGLFD UD]mRVRFLDOH
QRPH)DQWDVLD&13-QRPH&3)H5*51(RX3DVVDSRUWHGRVSUHSRVWRVLGHQWLILFDomRGRV
EHQHILFLiULRV ILQDLV VH GXUDQWH R SHUtRGR GH  VHLV PHVHV D SHVVRD MXUtGLFD XOWUDSDVVDU R
PRQWDQWHGH5 FHPPLOUHDLV RXRUHJLVWURGDVPHGLGDVDGRWDGDVFRPRREMHWLYR
GHLGHQWLILFiORV
F  DFRPXQLFDomRGLUHWDDR&2$)HPFDVRVGH D SDJDPHQWRVHPHVSpFLHTXHDWLQMDPRYDORU
GH5 WULQWDPLOUHDLV H LL RSHUDo}HVFRQVLGHUDGDVVXVSHLWDV
G  HPVLWXDo}HVHPTXHHYHQWRVSDVVtYHLVGHUHSRUWHQmRWHQKDPRFRUULGRGXUDQWHRDQRILVFDO
D&RPSDQKLDGHYHHQYLDUGHFODUDomRQHJDWLYDDWpGHMDQHLURGRDQRVHJXLQWHFRQILUPDQGR
DLQH[LVWrQFLDGHFDVRVTXHH[LJLUDPRUHSRUWHDR&2$)
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H  R HVWDEHOHFLPHQWR GH SROtWLFD GH SUHYHQomR H ODYDJHP GH GLQKHLUR H DR ILQDQFLDPHQWR DR
WHUURULVPRFRPSDWtYHOFRPVHXYROXPHGHRSHUDo}HVDSURYDGDSHOR*HVWRUGD&RPSDQKLDH
TXHDSUHVHQWHRVVHJXLQWHVSURFHGLPHQWRV L jLGHQWLILFDomRHUHDOL]DomRGHGHYLGDGLOLJrQFLD
SDUD D TXDOLILFDomR GRV FOLHQWHV H GHPDLV HQYROYLGRV QDV RSHUDo}HV TXH UHDOL]DUHP LL  j
LGHQWLILFDomR GR EHQHILFLiULR ILQDO GDV RSHUDo}HV TXH UHDOL]DUHP LLL  j LGHQWLILFDomR GH
RSHUDo}HV RX SURSRVWDV GH RSHUDo}HV VXVSHLWDV RX GH FRPXQLFDomR REULJDWyULD LY  j
PLWLJDomRGRVULVFRVGHTXHQRYRVSURGXWRVVHUYLoRVHWHFQRORJLDVSRVVDPVHUXWLOL]DGRVSDUD
D ODYDJHP GH GLQKHLUR H SDUD RILQDQFLDPHQWR GR WHUURULVPR Y  j YHULILFDomR SHULyGLFD GD
HILFiFLDGDSROtWLFDDGRWDGD YL DPHWRGRORJLDGHVHOHomRHRWUHLQDPHQWRGHHPSUHJDGRV
YLL DGLVVHPLQDomRGRVHXFRQWH~GRDRTXDGURGHSHVVRDOSRUSURFHVVRVLQVWLWXFLRQDOL]DGRV
GHFDUiWHUFRQWtQXR YLLL RPRQLWRUDPHQWRGDVDWLYLGDGHVGHVHQYROYLGDVSHORVHPSUHJDGRV
L[ DSUHYHQomRGHFRQIOLWRVHQWUHRVLQWHUHVVHVFRPHUFLDLVHPSUHVDULDLVHRVPHFDQLVPRVGH
SUHYHQomRjODYDJHPGHGLQKHLURHDRILQDQFLDPHQWRGRWHUURULVPRH [ DDQiOLVHEDVHDGD
HPULVFRH
I  RDUTXLYDPHQWRGHUHJLVWURVGHRSHUDo}HVHFDGDVWURVSRUQRPtQLPR FLQFR DQRV
$GLFLRQDOPHQWHLPSRUWDQWHPHQFLRQDUD0HGLGD3URYLVyULDQGHDJRVWRGH ³03´ 
TXHWUDQVIHUHDYLQFXODomRDGPLQLVWUDWLYDGR&2$)DWpHQWmROLJDGRDR0LQLVWpULRGD(FRQRPLDSDUD
SDUWHGRHVFRSRGR%DQFR&HQWUDOGR%UDVLO$03HQWURXHPYLJRUQDGDWDGHVXDSXEOLFDomRH
WUDQVIRUPRX D GHQRPLQDomR GR &2$) SDUD 8QLGDGH GH ,QWHOLJrQFLD )LQDQFHLUD ³8,)´  WUDQVIHULQGR
WRGDV DV FRPSHWrQFLDV OHJDLV DWULEXtGDV DR &2$) H FRQIHULQGR DXWRQRPLD WpFQLFD H RSHUDFLRQDO HP
UHODomRDR%DQFR&HQWUDOFRPDWXDomRHPWRGRRWHUULWyULRQDFLRQDO
$OpPGDDOWHUDomRGHGHQRPLQDomRHWUDQVIHUrQFLDGHYtQFXORIRUDPLPSOHPHQWDGDVPRGLILFDo}HVQD
FRPSRVLomRHHVWUXWXUDGD8,)HPUHODomRjTXHODVGRDQWLJR&2$)SDVVDQGRRyUJmRDVHUFRPSRVWR
SRU XP &RQVHOKR $GPLQLVWUDWLYR H SRU XP 4XDGUR 7pFQLFR$GPLQLVWUDWLYR (P UHODomR DR &RQVHOKR
$GPLQLVWUDWLYR VXD FRPSRVLomR VHUi IHLWD SRU PHLR GH LQGLFDomR GR SUHVLGHQWH GR %DQFR &HQWUDO R
TXDO SRU VXD YH] p LQGLFDGR SHOR 3UHVLGHQWH GD 5HS~EOLFD (P UHODomR j FRPSRVLomR GR 4XDGUR
7pFQLFR$GPLQLVWUDWLYRD03YLDELOL]DDLQGLFDomRGHSHVVRDVHPFDUJRVFRPLVVLRQDGRVQmRVHQGR
H[LJLGDDLQGLFDomRGHIXQFLRQiULRVFRQFXUVDGRV
1R PDLV YDOH UHVVDOWDU TXH SDUD TXH VHMD FRQYHUWLGD HP OHL D 03  GHYHUi VHU DSURYDGD SHOR
&RQJUHVVR1DFLRQDOQRSUD]RGHDWp VHVVHQWD GLDVSURUURJiYHLVSRULJXDOSHUtRGRWRWDOL]DQGRR
SUD]RGH FHQWRHYLQWH GLDVFRQWDGRVGDGDWDGDSXEOLFDomRGDUHIHULGD0HGLGD3URYLVyULD7DO
IDWRSRGHUHSUHVHQWDUXPULVFRGHLQVWDELOLGDGHHLQFHUWH]DVHPUHIHUrQFLDDRyUJmRTXHUHFHQWHPHQWH
SDVVRXSRUXPSURFHVVRGHWUDQVIHUrQFLDSDUDYLQFXODomRDR0LQLVWpULRGD-XVWLoDH6HJXUDQoD3~EOLFD
SRUPHLRGH0HGLGD3URYLVyULDQGHGHMDQHLURGH ³03´ SRUpPUHYHUWLGDHP
GHPDLRGHSHODFRPLVVmRPLVWDGR&RQJUHVVR1DFLRQDOTXHDQDOLVRXRWHRUGDHQWmR03
(PTXHSHVHQmRGHSHQGHUGHDXWRUL]Do}HVJRYHUQDPHQWDLVSDUDRSHUDUD&RPSDQKLDSRVVXLOLFHQoDV
UHOHYDQWHVTXHHQWHQGHFRPRQHFHVViULDVSDUDRSHUDU$VDWLYLGDGHVGHVHQYROYLGDVSHOD&RPSDQKLD
HVWmRVXMHLWDVDREWHQomRGHOLFHQoDVHD&RPSDQKLDHQYLGDWRGRVRVPHOKRUHVHVIRUoRVSDUDREWHU
PDQWHUHUHQRYDUWRGDVDVOLFHQoDVQHFHVViULDVGHQWURGRSUD]RDSOLFiYHO

532

PÁGINA: 132 de 376

Formulário de Referência - 2019 - Vivara Participações S.A.

Versão : 1

7.5 - Efeitos relevantes da regulação estatal nas atividades

1RV QtYHLV GH JRYHUQR HVWDGXDO GLVWULWDO RX PXQLFLSDO RV GHSDUWDPHQWRV GH YLJLOkQFLD VDQLWiULD VmR
UHVSRQViYHLVSHODYLJLOkQFLDGDVDWLYLGDGHVVDQLWiULDVRSHUDQGRHPFRQMXQWRFRPDDXWRULGDGHVDQLWiULD
IHGHUDO±D$JrQFLD1DFLRQDOGH9LJLOkQFLD6DQLWiULD ³$19,6$´ $VVLPTXDOTXHUHPSUHVDTXHSUHWHQGD
UHDOL]DU DWLYLGDGHV HQYROYHQGR SURGXWRV RX VHUYLoRV VXMHLWRV D FRQWUROH VDQLWiULR GHYH REHGHFHU jV
UHJUDV H H[LJrQFLDV  LQFOXLQGRVH D REWHQomR SUpYLD OLFHQoDV VDQLWiULDV  GRV GHSDUWDPHQWRV GH
YLJLOkQFLD VDQLWiULD GR UHVSHFWLYR HVWDGR GLVWULWR RX PXQLFtSLR HP TXH R ORFDO GH QHJyFLRV HVWHMD
ORFDOL]DGR $ ILP GH HPLWLU XPD OLFHQoD VDQLWiULD D DXWRULGDGH FRPSHWHQWH UHDOL]D LQVSHo}HV SDUD
YHULILFDUFRQGLo}HVGHDUPD]HQDPHQWRFRPHUFLDOL]DomRPDQXVHLRWUDQVSRUWHEHPFRPRDVFRQGLo}HV
GRVSURGXWRVPiTXLQDVHRXHTXLSDPHQWRVGHLQWHUHVVHVDQLWiULR(VWDDXWRUL]DomRVDQLWiULDGHYHVHU
UHQRYDGDDQXDOPHQWHHHVWiVXMHLWDDXPDWD[DSDUDVXDREWHQomR
$ RSHUDomR QRUPDO GRV HVWDEHOHFLPHQWRV GD &RPSDQKLD HVWi VXMHLWD HQWUH RXWURV IDWRUHV DR
FXPSULPHQWRGDVUHJUDVGH]RQHDPHQWRDSOLFiYHLVHPFDGDPXQLFtSLRHUHJLmREHPFRPRjREWHQomR
GHOLFHQoDPXQLFLSDOGHIXQFLRQDPHQWRHOLFHQoDGRFRUSRGHERPEHLURVDXWRUL]DQGRDRSHUDomRUHJXODU
GR HVWDEHOHFLPHQWR HP TXHVWmR (P UHODomR D WRGRV RV ORFDLV TXH RFXSD SDUD R H[HUFtFLR GH VXD
DWLYLGDGH D &RPSDQKLD GHYH REWHU H UHQRYDU SHULRGLFDPHQWH DV UHVSHWLYDV OLFHQoDV H DXWRUL]Do}HV
(VWDEHOHFLPHQWRV TXH YLROHP HVWHV UHJXODPHQWRV TXH QmRREWHQKDP RX UHQRYHP VXDV OLFHQoDVRX
TXHQmRFXPSUDPFRPVXDVUHVSHFWLYDVFRQGLo}HVSRGHPHVWDUVXMHLWRVDVDQo}HVDGPLQLVWUDWLYDVRX
FULPLQDLV WDLV FRPR D LPSRVLomR GH PXOWDV FDQFHODPHQWR GH OLFHQoDV VXVSHQVmR GH DWLYLGDGHV
LQWHUGLomRGRUHVSHFWLYRHVWDEHOHFLPHQWR KLSyWHVHHPTXHD&RPSDQKLDILFDUiLPSHGLGDGHRSHUDUQR
UHVSHFWLYRLPyYHODWpDGHYLGDUHJXODUL]DomR QmRSDJDPHQWRGRVHJXURHPHYHQWXDOVLQLVWURQRLPyYHO
H SURLELomR GH FRQWUDWDU FRP HQWLGDGHV JRYHUQDPHQWDLV HQWUH RXWUDV VDQo}HV DOpP GD
UHVSRQVDELOLGDGHGHUHSDUDUTXDLVTXHUGDQRVFDXVDGRV
$LQGD DV OHLV VREUH SULYDFLGDGH H SURWHomR GH GDGRV WrP HYROXtGR QRV ~OWLPRV DQRV GH PRGR D
HVWDEHOHFHU UHJUDV PDLV REMHWLYDV VREUH FRPR RV GDGRV SHVVRDLV LQIRUPDo}HV UHODFLRQDGDV D
LQGLYtGXRV SRGHPVHUXWLOL]DGRVSHODVRUJDQL]Do}HV
2V GLUHLWRV j LQWLPLGDGH H j YLGD SULYDGD VmR JHQHULFDPHQWH DVVHJXUDGRV SHOD &RQVWLWXLomR )HGHUDO
%UDVLOHLUD  HSHOR&yGLJR&LYLO  PDVQDDXVrQFLDGHUHJUDVPDLVHVSHFtILFDVVREUHRWHPD
DOHJLWLPLGDGHGDVSUiWLFDVHQYROYHQGRRXVRGH'DGRV3HVVRDLVIRLKLVWRULFDPHQWHDYDOLDGDGHIRUPD
FDVXtVWLFD SHOR MXGLFLiULR 2 &yGLJR GH 'HIHVD GR &RQVXPLGRU /HL Q  QD GpFDGD GH 
SURFXURX WUD]HU FRQWRUQRV PDLV REMHWLYRV SDUD D DEHUWXUD GH EDQFRV GH GDGRV GH FRQVXPLGRUHV H
FDGDVWURGHPDXVSDJDGRUHV20DUFR&LYLOGD,QWHUQHW /HLQ DSURYDGRHPWDPEpP
WHYHFRPRREMHWLYRUHJXODURXVRHWUDWDPHQWRGHGDGRVFROHWDGRVSRUPHLRGDLQWHUQHW
$VVLPDWpDJRVWRGHTXDQGRIRLDSURYDGDD/HL*HUDOGH3URWHomRGH'DGRV /HLQ
³/*3'´  DV SUiWLFDV UHODFLRQDGDV DR XVR GH 'DGRV 3HVVRDLV HUDP UHJXODGDV SRU DOJXPDV QRUPDV
HVSDUVDVHVHWRULDLVDSHQDV$/*3'TXHHQWUDUiHPYLJRUHPDJRVWRGHWURX[HXPVLVWHPDGH
UHJUDVQRYRFRPUHODomRDRWUDWDPHQWRGHGDGRVSHVVRDLVPDLVFRPSOHWRHGHDSOLFDomRWUDQVYHUVDO
DIHWDQGRWRGRVRVVHWRUHVGDHFRQRPLDLQFOXLQGRDVHPSUHVDVTXHWUDWDPXPPDLRUYROXPHGHGDGRV
SHVVRDLV FRPR p R FDVR GD &RPSDQKLD TXH FROHWD XPD VpULH GH GDGRV SHVVRDLV WDLV FRPR GDGRV
UHIHUHQWHVDRVHPSUHJDGRVWDQWRGD&RPSDQKLDTXDQWRGHVXDVXEVLGLiULDHGDGRVGHFOLHQWHVVHMD
SRUPHLRGHORMDVItVLFDVHRXGHFDGDVWURVQDORMDRQOLQHSDUDSRGHUH[HUFHUVXDVDWLYLGDGHV
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5HIHULGDOHLWHPFRPRREMHWLYRFULDUXPDPELHQWHGHPDLRUFRQWUROHGRVLQGLYtGXRVVREUHRVVHXVGDGRV
H GH PDLRUHV UHVSRQVDELOLGDGHV SDUD DV RUJDQL]Do}HV TXH WUDWDP WDLV LQIRUPDo}HV WUD]HQGR QRYDV
REULJDo}HVDVHUHPREVHUYDGDVSHOD&RPSDQKLD6REUHRWHPDD/HLQTXHFRQYHUWHXD
0HGLGD 3URYLVyULD Q  HP OHL FULRX D $XWRULGDGH1DFLRQDO GH 3URWHomR GH 'DGRV TXH VHUi D
HQWLGDGHUHVSRQViYHOSRUUHJXODPHQWDUHILVFDOL]DUDDSOLFDomRGD/*3'HGHPDLVTXHVW}HVUHODFLRQDGDV
DSURWHomRGHGDGRV
&RP D HQWUDGD HP YLJRU GD /*3' D &RPSDQKLD WHUi GH DGDSWDU VXDV RSHUDo}HV H VHX PRGHOR GH
QHJyFLRVDRVOLPLWHVHVWDEHOHFLGRVHPUHIHULGDOHLHDVVLPVHUiQHFHVViULRTXHD&RPSDQKLDUHYLVH
VXDVSROtWLFDVSURFHVVRVLQWHUQRVHSUiWLFDVFRPHUFLDLVSDUDDGDSWDomRjQRYDOHL
1HVVH VHQWLGR YDOH UHVVDOWDU TXH D &RPSDQKLD HP HVIRUoRV FRQMXQWRV FRP FRQVXOWRULD H[WHUQD
HODERURXR³3ODQRGH$GHUrQFLDj/*3'´SDUDDQWHFLSDUDDGDSWDomRGHVXDVSROtWLFDVVHXVSURFHVVRV
LQWHUQRVHSUiWLFDVFRPHUFLDLVjOHL&RPEDVHHPWDOSODQRD&RPSDQKLDGHVGHMiYHPLPSOHPHQWDQGR
PHGLGDVGHDGDSWDomRj/*3'
E 
SROtWLFD DPELHQWDO GD &RPSDQKLD H FXVWRV LQFRUULGRV SDUD R FXPSULPHQWR GD
UHJXODomRDPELHQWDOHVHIRURFDVRGHRXWUDVSUiWLFDVDPELHQWDLVLQFOXVLYHDDGHVmRD
SDGU}HVLQWHUQDFLRQDLVGHSURWHomRDPELHQWDO
$&RPSDQKLDQmRDGHUHDSDGU}HVLQWHUQDFLRQDLVGHSURWHomRDPELHQWDO1RHQWDQWRDILPGHLGHQWLILFDU
RV SULQFLSDLV LPSDFWRV GLUHWRV H LQGLUHWRV GD &RPSDQKLD DSHVDU GH D &RPSDQKLD QmR VROLFLWDU DRV
WHUFHLURV FRQWUDWDGRV GRFXPHQWRV TXH FRPSURYHP D FRQIRUPLGDGH DPELHQWDO GRV IRUQHFHGRUHV HOD
H[LJHGHVHXVIRUQHFHGRUHVRFXPSULPHQWRGHOHLVHUHJXODPHQWDo}HVGDPLQHUDomRHSRULVVRWUDEDOKD
FRPPHWDLVSURYHQLHQWHVGHIRQWHVFHUWLILFDGDVHFUHGHQFLDGDVSDUDHVVHIRUQHFLPHQWR
&RPUHODomRjIiEULFDORFDOL]DGDQD=RQD)UDQFDGH0DQDXVD&RPSDQKLDDGRWDDVSUiWLFDVHQRUPDV
H[LJLGDVSHODOHJLVODomRGHGHVFDUWHGHUHVtGXRVEHPFRPRFXPSUHDVH[LJrQFLDVGDVUHJXODPHQWDo}HV
GRyUJmRDPELHQWDOORFDO,3$$0 ,QVWLWXWRGH3URWHomR$PELHQWDOGR$PD]RQDV 
(PIHYHUHLURGHD&RPSDQKLDSURPRYHXD6HPDQD2XURXPDLQLFLDWLYDTXHEXVFDWUDEDOKDUFRP
PHWDLVUHFLFOiYHLVYLVDQGRRUHDSURYHLWDPHQWRGHRXURPHGLDQWHWURFDGHMRLDVQDVORMDVHYDORUL]DomR
DFLPDGRPHUFDGRGHDFRUGRFRPRYDORUGDVFRPSUDVSHORVFRQVXPLGRUHVQDVORMDV
(PIHYHUHLURGHD&RPSDQKLDLQVWLWXLXXP3ODQRGH*HUHQFLDPHQWRGH5HVtGXRV6yOLGRVEDVHDGR
QDOHJLVODomRYLJHQWHSDUDDPLQLPL]DomRGHLPSDFWRVDPELHQWDLVGHFRUUHQWHVGRVUHVtGXRVJHUDGRVHP
VXDVDWLYLGDGHVDERUGDQGRGHVGHDVSHFWRVTXDQWLWDWLYRVGRVPDWHULDLVJHUDGRVUHVSHFWLYRVLVWHPDGH
FROHWD WUDQVSRUWH H DUPD]HQDPHQWR DWp SDOHVWUDV GH HGXFDomR DPELHQWDO PLQLVWUDGDV SDUD VHXV
IXQFLRQiULRV
3RUPHLRGHVHX3ODQRGH*HUHQFLDPHQWRD&RPSDQKLDFDWDORJDVHXVUHVtGXRVHP L ³UHFLFOiYHLV´
FRPRSDSpLVSOiVWLFRVGLYHUVRVHERPERQDVSOiVWLFDVH LL ³SHULJRVRV´FRPROkPSDGDVIOXRUHVFHQWHV
YLGURHUHVLVWrQFLDVXWLOL]DGDVHPIRUQRVJHVVRFHUDHOL[D3DUDGHVWLQDomRILQDOGHVWHVD&RPSDQKLD
FRQWD FRP D WHUFHLUL]DomR GH HPSUHVDV FHUWLILFDGDV H HVSHFLDOL]DGDV HP FROHWD GH UHVtGXRV FRP D
SUHVWDomRGHVHUYLoRVHPSHULRGLFLGDGHWULPHVWUDO
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$OpPGLVVRD&RPSDQKLDUHDOL]DRDFRPSDQKDPHQWRHPRQLWRUDPHQWRGHVHXVHIOXHQWHVVDQLWiULRVH
LQGXVWULDLV SRU PHLR GH HQVDLRV DQDOtWLFRV ItVLFRTXtPLFRV H ELROyJLFRV UHDOL]DGRV SRU HPSUHVDV
HVSHFLDOL]DGDVFRPRIRUPDGHREVHUYDUUHVSHFWLYRVSDUkPHWURVPi[LPRVHVWDEHOHFLGRVHPOHJLVODomR
DPELHQWDO
'HVGHRLQtFLRGHWUDWDWLYDVGHFXQKRVXVWHQWiYHOYrPVHQGRDGRWDGDVFRPRIRUPDGHDSULPRUDU
DGHVWLQDomRGDVEDWHULDVGHUHOyJLRVHGHPDLVUHVtGXRVJHUDGRVSHOD&RPSDQKLDHVXDVVXEVLGLiULDV
'HQWUH RV JDVWRV GLVSHQGLGRV SDUD D DGRomR GDV PHGLGDV GH JHUHQFLDPHQWR GH UHVtGXRV HVWmR HP
UHJUDDFRQWUDWDomRGDVHPSUHVDVUHVSRQViYHLVSHODFROHWDHGHVWLQDomRILQDOGRVPDWHULDLV
F 
GHSHQGrQFLD GH SDWHQWHV PDUFDV OLFHQoDV FRQFHVV}HV IUDQTXLDV FRQWUDWRV GH
UR\DOWLHVUHOHYDQWHVSDUDRGHVHQYROYLPHQWRGDVDWLYLGDGHV
1R%UDVLODSURSULHGDGHGHXPDPDUFDDGTXLUHVHVRPHQWHSHORUHJLVWURYDOLGDPHQWHH[SHGLGRSHOR
,QVWLWXWR 1DFLRQDO GD 3URSULHGDGH ,QGXVWULDO ³,13,´  yUJmR UHVSRQViYHO SHOR UHJLVWUR GH PDUFDV H
SDWHQWHV VHQGR DVVHJXUDGR DR WLWXODU VHX XVR H[FOXVLYR GD PDUFD UHJLVWUDGD HP WRGR R WHUULWyULR
QDFLRQDOSRUXPSUD]RGHWHUPLQDGRGHGH]DQRVSDVVtYHOGHVXFHVVLYDVUHQRYDo}HV'XUDQWHRSURFHVVR
GH UHJLVWUR R GHSRVLWDQWH SRVVXL DSHQDV XPD H[SHFWDWLYD GH GLUHLWR GH SURSULHGDGH GDV PDUFDV
GHSRVLWDGDVDSOLFDGDVSDUDDLGHQWLILFDomRGHVHXVSURGXWRVRXVHUYLoRV
$WXDOPHQWHD&RPSDQKLDpWLWXODUGHPDUFDVUHJLVWUDGDVQR%UDVLOMXQWRDR,13,GHQWUHHODVDV
PDUFDV ³9LYDUD´ ³/LIH 9LYDUD´ H ³/LIH E\ 9LYDUD´ DV TXDLV VmR EDVWDQWH UHOHYDQWHV SDUD QRVVDV
DWLYLGDGHV$OpPGLVVRD&RPSDQKLDSRVVXLXPDVpULHGHGHVHQKRVLQGXVWULDLVGHSRVLWDGRVSHUDQWHR
,13, TXH VmR UHOHYDQWHV SDUD DV DWLYLGDGHV RV TXDLV SHUWHQFLDP j 0DNDXI (PSUHHQGLPHQWRV /WGD
³0DNDXI´  FXMD DFLRQLVWD SDUWLFLSD GR $FRUGR GH $FLRQLVWDV GD &RPSDQKLD H IRUDP FHGLGRV j
&RPSDQKLDHPGHVHWHPEURGH$7HOOHULQDSURWRFRORXRSHGLGRGHDQRWDomRGHWUDQVIHUrQFLD
GHWLWXODULGDGHGHWDLVGHVHQKRVLQGXVWULDLVSHUDQWHR,13,HPGHVHWHPEURGHSDUDWUDQVIHULU
WDLVGHVHQKRVLQGXVWULDLVj7HOOHULQD
3DUDPDLVLQIRUPDo}HVVREUHQRVVRVGLUHLWRVGHSURSULHGDGHLQWHOHFWXDOUHOHYDQWHVYLGHLWHP E 
GHVWHIRUPXOiULRGHUHIHUrQFLD
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7.6 - Receitas relevantes provenientes do exterior

5HFHLWDVUHOHYDQWHVSURYHQLHQWHVGRH[WHULRU
D 
UHFHLWD SURYHQLHQWH GRV FOLHQWHV DWULEXtGRV DR SDtV VHGH GD &RPSDQKLD H VXD
SDUWLFLSDomRQDUHFHLWDOtTXLGDWRWDOGD&RPSDQKLD
1mRDSOLFiYHOSRLVD&RPSDQKLDQmRDXIHULXUHFHLWDVQRH[WHULRUQRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHP
GHMXQKRGHHQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH
E 
UHFHLWD SURYHQLHQWH GRV FOLHQWHV DWULEXtGRV D FDGD SDtV HVWUDQJHLUR H VXD
SDUWLFLSDomRQDUHFHLWDOtTXLGDWRWDOGD&RPSDQKLD
1mRDSOLFiYHOSRLVD&RPSDQKLDQmRDXIHULXUHFHLWDVQRH[WHULRUQRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHP
GHMXQKRGHHQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH
F 
UHFHLWDWRWDOSURYHQLHQWHGHSDtVHVHVWUDQJHLURVHVXDSDUWLFLSDomRQDUHFHLWDOtTXLGD
WRWDOGD&RPSDQKLD
1mRDSOLFiYHOSRLVD&RPSDQKLDQmRDXIHULXUHFHLWDVQRH[WHULRUQRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHP
GHMXQKRGHHQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH
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7.7 - Efeitos da regulação estrangeira nas atividades

(IHLWRVGDUHJXODomRHVWUDQJHLUDQDVDWLYLGDGHV
$&RPSDQKLDQmRHVWiVXMHLWDDQHQKXPDUHJXODomRHVWUDQJHLUDHPVXDVDWLYLGDGHV
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7.8 - Políticas socioambientais

3ROtWLFDVVRFLRDPELHQWDLV
D 

'LYXOJDomRGHLQIRUPDo}HVVRFLRDPELHQWDLV

'HVGH  D &RPSDQKLD GHVHQYROYH H SURPRYH LQLFLDWLYDV VRFLRDPELHQWDLV TXH SDVVDUDP D VHU
DJUHJDGDV HP VXD HVIHUD LQWHUQD GH JRYHUQDQoD FRPR SRU H[HPSOR D HODERUDomR GH VXD SROtWLFD
VRFLRDPELHQWDO H D GHILQLomR GH HVWUDWpJLDV H QHJyFLRV VXVWHQWiYHLV D VHUHP IXWXUDPHQWH
LPSOHPHQWDGDVHPVXDFDGHLDSURGXWLYD'HVGHRPrVGHPDLRGRPHVPRDQRD&RPSDQKLDSDVVRX
DGLYXOJDUHPVHXZHEVLWHRILFLDOLQIRUPDo}HVVREUHUHIHULGRDVVXQWRFRQIRUPHVHUiGHWDOKDGRQRLWHP
DGLDQWH
0XLWRHPERUDQmRWHQKDGLYXOJDGRVHXUHODWyULRGHVXVWHQWDELOLGDGHD&RPSDQKLDSUHWHQGHODQoDUR
SULPHLURGRFXPHQWRRILFLDOQRDQRGHEHPFRPRQRVDQRVVXEVHTXHQWHVHGHIRUPDSHULyGLFDD
SDUWLU GD FRQVROLGDomR GRV HIHLWRV UHVXOWDGRV H GDGRV LQWHUQRV REWLGRV GHVGH D LPSOHPHQWDomR GDV
VXDVLQLFLDWLYDVQRkPELWRGHVHXVFRODERUDGRUHVFRQVXPLGRUHVIRUQHFHGRUHVHFRPXQLGDGHFRPRXP
WRGR
E 
0HWRGRORJLD VHJXLGD SHOD &RPSDQKLD QD HODERUDomR GDV LQIRUPDo}HV
VRFLRDPELHQWDLV
1mRDSOLFiYHO
F 
,QGLFDUVHDVLQIRUPDo}HVVRFLRDPELHQWDLVVmRDXGLWDGDVRXUHYLVDGDVSRUHQWLGDGH
LQGHSHQGHQWH
1mRDSOLFiYHO
G 
,QGLFDUDSiJLQDQDUHGHPXQGLDOGHFRPSXWDGRUHVRQGHSRGHPVHUHQFRQWUDGDVDV
LQIRUPDo}HVVRFLRDPELHQWDLV
$&RPSDQKLDGLYXOJDVXDVLQIRUPDo}HVVRFLRDPELHQWDLVHPVHXZHEVLWHSRUPHLRGRVHJXLQWHOLQN
KWWSVZZZYLYDUDFRPEUVXVWHQWDELOLGDGH
3DUDPDLRUHVLQIRUPDo}HVVREUHDVLQLFLDWLYDVVRFLRDPELHQWDLVGD&RPSDQKLDIDYRUYHULILFDULWHP
GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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7.9 - Outras informações relevantes

2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV
,QIRUPDo}HV6RFLRDPELHQWDLV
(P DWHQomR DRV VHXV YDORUHV H SULQFtSLRV FRUSRUDWLYRV GH ]HODU SHOR PHLR DPELHQWH H RV UHFXUVRV
PLQHUDLV TXH OKH VmR LQHUHQWHV D &RPSDQKLD H[LJH GH VHXV IRUQHFHGRUHV R FXPSULPHQWR GH OHLV H
UHJXODPHQWDo}HVDPELHQWDLVTXDQGRGDH[WUDomRGHPHWDLVHSHGUDVSUHFLRVDVUHVWULQJLQGRDRULJHP
GHVXDFDGHLDGHVXSULPHQWRVDIRQWHVFHUWLILFDGDVHFUHGHQFLDGDVDSDUWLUGDH[LJrQFLDGHFHUWLILFDo}HV
FRPR&)6, &RQIOLFW)UHH6RXUFLQJ,QLWLDWLYH /%0$ /RQGRQ%XOOLRQ0DUNHW$VVRFLDWLRQ H,62
0DLV DOpP FRPR IRUPD GH PLWLJDU LPSDFWRV D &RPSDQKLD WURX[H HP VXD GLUHWUL] DPELHQWDO R
UHDSURYHLWDPHQWRGHRXURHRXWURVPHWDLV
$&RPSDQKLDUHFRQKHFHVXDUHVSRQVDELOLGDGHHSDSHOVRFLDOHGLUHFLRQDHVIRUoRVQRGHVHQYROYLPHQWR
HLPSOHPHQWDomRGHSURMHWRVHSURJUDPDVHQYROYHQGRJUXSRVGHPXOKHUHVFULDQoDVHFXOWXUDHPJHUDO
MXQWDPHQWH FRP RXWUDV LQVWLWXLo}HV FRPR R +RVSLWDO $QJHOLQD &DURQ H GR +RVSLWDO GR &kQFHU GH
/RQGULQD,QVWLWXWR)D]HQGR+LVWyULDH$GDSW6XI
$OpPGHLQLFLDWLYDVSUySULDVD&RPSDQKLDDWXDOPHQWHpDXGLWDGDSRUSDUFHLURVFRPHUFLDLVLQWHUQDFLRQDLV
TXHIRPHQWDPHSURPRYHPLQLFLDWLYDVSDUDRGHVHQYROYLPHQWRGHTXHVW}HVVRFLRDPELHQWDLV'HQWUH
WDLVSDUFHLURVGHVWDFDVHDPDUFDJOREDO'LVQH\TXHVHDWpPjSDGU}HVLQWHUQDFLRQDLVGHTXDOLGDGHH
H[LJrQFLDHD)XQGDomR9DQ]ROLQLFHQWURGHUHIHUrQFLDSDUDHPSUHVDVSULYDGDVTXHEXVFDPPDQWHU
SDGU}HVHOHYDGRVGHGHVHPSHQKR
+RMHHPFRQVRQkQFLDDRVVHXVFRPSURPLVVRVVRFLRDPELHQWDLVD&RPSDQKLDGHVHQYROYHLQWHUQDPHQWH
XPSURMHWRGHVXVWHQWDELOLGDGHSDXWDGRQRVSULQFtSLRVHFyGLJRVGHSUiWLFDGR&RQVHOKRGH-RDOKHULD
5HVSRQViYHO 5-&  DEDUFDQGR TXHVW}HV L  VRFLDLV HQYROYHQGR SRU H[HPSOR UHODo}HV GH WUDEDOKR
HQYROYLPHQWR FRP D FRPXQLGDGH VD~GH H VHJXUDQoD GLUHLWRV KXPDQRV H LPSDFWRV DPELHQWDLV QD
FDGHLD GH VXSULPHQWRV LL  DPELHQWDLV DEDUFDQGR DVSHFWRV GH LQVXPRV HQHUJLD iJXD H UHVtGXRV
JHUDGRVH LLL GHJRYHUQDQoDFRPRpWLFDHLQWHJULGDGHOHLVHUHJXODPHQWDo}HVGLiORJRFRPSDUWHV
LQWHUHVVDGDV±WDLVFRPRFOLHQWHVFRQFRUUrQFLDJRYHUQRHLPSUHQVD±LQRYDomRHWF
3DUDDOFDQoDUQHJyFLRVVXVWHQWiYHLVHPXPFXUWRSHUtRGRD&RPSDQKLDDGRWDFRPRSURSRVWDGHYDORU
R FUHVFLPHQWR GH VXD UHFHLWD FRUUHQWH H IXWXUD D SDUWLU GH QRYR PRGHORV GH QHJyFLR H GR XVR GH
WHFQRORJLDVVXVWHQWiYHLVSDUDHILFLrQFLDRSHUDFLRQDODSUHYHQomRGHFXVWRVFRPSDVVLYRVDPELHQWDLVH
DXWXDo}HVDFRRUGHQDomRGHDWLYLGDGHVGHVHXVVHWRUHVFRPHUFLDOMXUtGLFRHSDUFHLURVFRQWUDWDGRV
EHPFRPRQRHQJDMDPHQWRGHOtGHUHVHFRODERUDGRUHVSDUDDVXVWHQWDELOLGDGHGHVXDPDUFD
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7.9 - Outras informações relevantes

,QIRUPDo}HVJHUHQFLDLVVHJPHQWDGDV
3DUDILQVJHUHQFLDLVD$GPLQLVWUDomRDFRPSDQKDDUHFHLWDEUXWDFRQVROLGDGDSRUFDWHJRULDHFDQDOGH
YHQGDFRQIRUPHGHPRQVWUDGRDVHJXLUWDQWRSDUDRVH[HUFtFLRVILQGRVHPGHGH]HPEURGH
HTXDQWRSDUDRSHUtRGRGHGHMXQKRGHHGHMXQKRGH
5HFHLWD%UXWD
-RLDV
/LIH
5HOyJLRV
$FHVVRULRV
6HUYLoRV

























5HFHLWDEUXWDSRUSRQWRGHYHQGD
/RMDV
2QOLQH
2XWURV

















 

5HFHLWD%UXWD
-RLDV
/LIH
5HOyJLRV
$FHVVRULRV
6HUYLoRV

















5HFHLWDEUXWDSRUSRQWRGHYHQGD
/RMDV
2QOLQH
2XWURV
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8.1 - Negócios extraordinários

1HJyFLRVH[WUDRUGLQiULRV
1mR DSOLFiYHO XPD YH] TXH D &RPSDQKLD QmR UHDOL]RX QHJyFLRV H[WUDRUGLQiULRV QRV ~OWLPRV WUrV
H[HUFtFLRVVRFLDLVHQRH[HUFtFLRVRFLDOFRUUHQWH
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8.2 - Alterações significativas na forma de condução dos negócios do emissor

$OWHUDo}HVVLJQLILFDWLYDVQDIRUPDGHFRQGXomRGRVQHJyFLRVGRHPLVVRU
1mR DSOLFiYHO XPD YH] TXH KRXYH DOWHUDo}HV VLJQLILFDWLYDV QD IRUPD GH FRQGXomR GRV QHJyFLRV GD
&RPSDQKLDQRVWUrV~OWLPRVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQRH[HUFtFLRVRFLDOFRUUHQWH
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8.3 - Contratos relevantes celebrados pelo emissor e suas controladas não diretamente
relacionados com suas atividades operacionais
  &RQWUDWRV UHOHYDQWHV FHOHEUDGRV SHOR HPLVVRU H VXDV FRQWURODGDV QmR GLUHWDPHQWH
UHODFLRQDGRVFRPVXDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV
1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHQRVWUrV~OWLPRVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQRH[HUFtFLRVRFLDOFRUUHQWHQmR
IRL FHOHEUDGR QHQKXP FRQWUDWR UHOHYDQWH SHOD &RPSDQKLD RX SRU VXDV FRQWURODGDV TXH QmR IRVVH
GLUHWDPHQWHUHODFLRQDGRFRPVXDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV
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8.4 - Outras inf. Relev. - Negócios extraord.

2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV
1mR Ki RXWUDV LQIRUPDo}HV TXH D &RPSDQKLD MXOJXH UHOHYDQWH HP UHODomR D HVWD VHomR  TXH QmR
WHQKDPVLGRGLYXOJDGDVQRVGHPDLVLWHQVGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes - outros

%HQVGRDWLYRQmRFLUFXODQWHUHOHYDQWHVRXWURV
$OpPGRVDWLYRVGLVFULPLQDGRVQRVLWHQVDVHJXLUQmRH[LVWHPRXWURVEHQVGRDWLYRQmRFLUFXODQWHTXH
D&RPSDQKLDMXOJXHUHOHYDQWHV
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DF
DF

Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil

Fortaleza VI

Fortaleza VII

Brasília I

Brasília II

Brasília III

DF

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

BA

BA

Brasil

Brasil

Salvador VI

BA

BA

Brasil

Brasil

Salvador V

Fortaleza V

Brasil

Salvador IV

BA

Fortaleza IV

Brasil

Salvador III

BA

BA

Brasil

Brasil

Salvador II

Fortaleza III

Brasil

Salvador I

BA

Brasil

Brasil

Feira de Santana

AM

Brasil

Brasil

Sumaúma

AM

Fortaleza II

Brasil

Ponta Grossa

AM

AM

Fortaleza I

Brasil

Manaura II

Brasil

Brasil

Manaura I

AM

Brasil

Brasil

Fábrica Parte III

AM

AM

Juazeiro do Norte

Brasil

Fábrica Parte II

AM

Salvador VII

Brasil

Fábrica Parte I

AL

Brasil
Brasil

Maceió III

Amazonas

AL

Brasil

Maceió II

AL

Brasil

Maceió I

UF de localização

País de localização

Descrição do bem do ativo imobilizado

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.a - Ativos imobilizados
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Município de localização

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Própria

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada
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Tipo de propriedade

Versão : 1
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DF
DF

Brasil

Brasília V

ES
ES

Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil

Brasília VIII

Brasília IX

Brasília X

Serra

Vila Velha I

Vila Velha II

Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil

São Luis I

São Luis II

Belo Horizonte I

Belo Horizonte II

Belo Horizonte III

Belo Horizonte IV

Belo Horizonte V

Belo Horizonte VI

Belo Horizonte VII

Juiz de Fora

Passo Fundo

Betim

GO

Brasil
Brasil

Goiânia V

GO
GO

Brasil
Brasil

Goiânia III

Goiânia IV

Aparecida de Goiânia

GO

Brasil
Brasil

Goiânia I

Goiânia II

MG

MG

MG

MG

MG

MG

MG

MG

MG

MG

MA

MA

GO

GO

ES

Brasil
Brasil

Vitória I

Vitória II

ES

ES

DF

DF

DF

DF

Brasil
Brasil

Brasília VI

Brasília VII

DF

Brasil

Brasília IV

UF de localização

País de localização

Descrição do bem do ativo imobilizado

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.a - Ativos imobilizados

Formulário de Referência - 2019 - Vivara Participações S.A.

Município de localização

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada
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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

Campo Grande II

Campo Grande III

Campo Grande IV

Campo Grande V

Cuiabá I

Cuiabá II

Cuiabá III

Belém I

Belém II

Belém III

Belém IV

Belém V

Belém VI

João Pessoa I

João Pessoa II

Campina Grande

Caruaru

Petrolina

Jaboatão dos Guararapes

Recife I

Recife II

Recife III

Recife IV

Recife V

Recife VI

Recife VII

Brasil
Brasil

Brasil

Uberlândia I

Campo Grande I

Brasil

Contagem

Uberlândia II

País de localização

Descrição do bem do ativo imobilizado

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.a - Ativos imobilizados
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PE

PE

PE

PE

PE

PE

PE

PE

PE

PE

PB

PB

PB

PA

PA

PA

PA

PA

PA

MT

MT

MT

MS

MS

MS

MS

MS

MG

MG

MG

UF de localização

Município de localização

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada
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PI
PR

Brasil

Teresina II

Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil

Rio de Janeiro VI

Rio de Janeiro VII

Rio de Janeiro VIII

Rio de Janeiro IX

Rio de Janeiro X

Rio de Janeiro XI

Rio de Janeiro XII

Rio de Janeiro XIII

Nova Iguaçu

Niterói

Brasil

São José dos Pinhais

Brasil

Brasil

Curitiba V

Brasil

Brasil

Curitiba IV

Rio de Janeiro V

Brasil

Curitiba III

Rio de Janeiro IV

Brasil

Curitiba II

Brasil

Brasil

Curitiba I

Rio de Janeiro III

RJ

Brasil

Foz do Iguaçu

Brasil

Brasil

Maringá II

Brasil

Brasil

Maringá I

Rio de Janeiro I

Brasil

Cataratas

Rio de Janeiro II

PR

Brasil

Cascavel

RJ

RJ

RJ

RJ

RJ

RJ

RJ

RJ

RJ

RJ

RJ

RJ

RJ

RJ

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

Brasil
Brasil

Londrina I

Londrina II

PI

Brasil

Teresina I

UF de localização

País de localização

Descrição do bem do ativo imobilizado
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Município de localização

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada
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Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil

Joinville

Joinville II

Blumenau

Aracaju I

Aracaju II

Armazém

Guarulhos I

Guarulhos II

Bauru I

Bauru II

São Roque

São José dos Campos I

Brasil

Pelotas

Brasil

Brasil

Canoas

São José

Brasil

Porto Alegre VI

Brasil

Brasil

Porto Alegre V

Tijucas

Brasil

Porto Alegre IV

Brasil

Brasil

Porto Alegre III

Brasil

Brasil

Porto Alegre II

Florianópolis II

Brasil

Porto Alegre I

Florianópolis I

Brasil

Porto Velho

Brasil

Brasil

Natal III

Brasil

Brasil

Natal II

Balneário Camboriú II

Brasil

Natal I

Balneário Camboriú I

País de localização

Descrição do bem do ativo imobilizado

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.a - Ativos imobilizados
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SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SE

SE

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RO

RN

RN

RN

UF de localização

Município de localização

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada
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Brasil
Brasil
Brasil
Brasil

Santo André II

Santo André III

Campinas I

Brasil

Santos I

Brasil

Brasil

São Caetano do Sul II

Santo André I

Brasil

São Caetano do Sul I

Ribeirão Preto

Brasil

Itupeva

Brasil

Brasil

Mogi das Cruzes

Brasil

Brasil

Praia Grande

Presidente Prudente

Brasil

Jundiaí II

Santos II

Brasil

Jundiaí I

Brasil

São Bernardo do Campo I

Brasil

Brasil

Franca

São José do Rio Preto III

Brasil

Sorocaba II

Brasil

Brasil

Sorocaba I

Brasil

Brasil

Escritório

São José do Rio Preto II

Brasil

Ecommerce

São José do Rio Preto I

Brasil

Barueri II

Brasil

Brasil

Barueri I

Brasil

Brasil

São José dos Campos III

São Bernardo do Campo III

Brasil

São José dos Campos II

São Bernardo do Campo II

País de localização

Descrição do bem do ativo imobilizado
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SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

UF de localização

Município de localização

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada
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SP

Brasil
Brasil

São Paulo III

São Paulo IV

SP
SP

Brasil
Brasil

São Paulo IX

São Paulo X

SP

Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil

São Paulo XVIII

São Paulo XIX

São Paulo XX

São Paulo XLVI

São Paulo XXI

São Paulo XXII

São Paulo XXIII

SP

Brasil
Brasil

Brasil

São Paulo XV

São Paulo XVI

Brasil

São Paulo XIV

São Paulo XVII

SP

Brasil

São Paulo XIII

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

Brasil
Brasil

São Paulo XI

São Paulo XII

SP

SP

Brasil
Brasil

São Paulo VII

SP

SP

SP

SP

SP

SP

São Paulo VIII

Brasil

Brasil

São Paulo II

Brasil

Brasil

São Paulo I

São Paulo V

Brasil

Campinas VII

São Paulo VI

SP

Brasil

Campinas VI

SP
SP

Brasil

SP

SP

Brasil

Brasil

Campinas III

Campinas IV

Brasil

Campinas II

UF de localização

Campinas V

País de localização

Descrição do bem do ativo imobilizado
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Município de localização

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada
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SP

Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil

São Paulo XLII

São Paulo XLIII

São Paulo XLIV

São Paulo XLV

Piracicaba

Taboão da Serra

Taubaté

Osasco

Cotia

Marília

Itapegica

Palmas

SP

Brasil
Brasil

São Paulo XL

São Paulo XLI

SP

TO

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

Brasil

São Paulo XXXV

Brasil

Brasil

São Paulo XXXIV

SP

São Paulo XXXIX

Brasil

São Paulo XXXIII

SP

SP

São Paulo XXXVIII

Brasil

São Paulo XXXII

Brasil

Brasil

São Paulo XXXI

SP

Brasil

Brasil

São Paulo XXX

SP
SP

São Paulo XXXVI

Brasil

São Paulo XXIX

SP

São Paulo XXXVII

Brasil
Brasil

São Paulo XXVIII

Brasil
Brasil

São Paulo XXVI

São Paulo XXVII

SP

Brasil

São Paulo XXV

SP

Brasil

São Paulo XXIV

UF de localização

País de localização

Descrição do bem do ativo imobilizado
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Município de localização

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

PÁGINA: 153 de 376

Tipo de propriedade

Versão : 1
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Registro nº 907805752, Até 24/04/2028
para a marca figurativa,
na Classe NCL (10) 09

Registro nº 901866644, Até 03/07/2022
para a marca figurativa,
na Classe NCL (09) 03

Marcas

Marcas

Registro nº 907805698, Até 24/04/2028
para a marca figurativa,
na Classe NCL (10) 03.

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

No âmbito judicial, os registros de marcas já concedidos podem
ser contestados por terceiros, através de processo de nulidade,
por exemplo, na hipótese de a marca não estar sendo utilizada
tal e qual concedida e para assinalar todos os produtos ou
serviços contidos no certificado de registro. Ou, ainda, caso o
registro tenha sido concedido em desacordo com a Lei
9.279/96, ou ainda, por requerimento de caducidade parcial ou
total, caso a marca esteja sendo utilizada de forma adversa da
autorizada. A possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais
na esfera penal e cível, por uso indevido de direitos de terceiros
o que pode acarretar na impossibilidade de usar a marca na
condução de suas atividades. A manutenção dos registros de
marcas é realizada pelo pagamento periódico de contribuições
ao INPI. O pagamento das devidas taxas é imprescindível para
evitar a extinção dos registros.

No âmbito judicial, os registros de marcas já concedidos podem
ser contestados por terceiros, através de processo de nulidade,
por exemplo, na hipótese de a marca não estar sendo utilizada
tal e qual concedida e para assinalar todos os produtos ou
serviços contidos no certificado de registro. Ou, ainda, caso o
registro tenha sido concedido em desacordo com a Lei
9.279/96, ou ainda, por requerimento de caducidade parcial ou
total, caso a marca esteja sendo utilizada de forma adversa da
autorizada. A possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais
na esfera penal e cível, por uso indevido de direitos de terceiros
o que pode acarretar na impossibilidade de usar a marca na
condução de suas atividades. A manutenção dos registros de
marcas é realizada pelo pagamento periódico de contribuições
ao INPI. O pagamento das devidas taxas é imprescindível para
evitar a extinção dos registros.

No âmbito judicial, os registros de marcas já concedidos podem
ser contestados por terceiros, através de processo de nulidade,
por exemplo, na hipótese de a marca não estar sendo utilizada
tal e qual concedida e para assinalar todos os produtos ou
serviços contidos no certificado de registro. Ou, ainda, caso o
registro tenha sido concedido em desacordo com a Lei
9.279/96, ou ainda, por requerimento de caducidade parcial ou
total, caso a marca esteja sendo utilizada de forma adversa da
autorizada. A possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais
na esfera penal e cível, por uso indevido de direitos de terceiros
o que pode acarretar na impossibilidade de usar a marca na
condução de suas atividades. A manutenção dos registros de
marcas é realizada pelo pagamento periódico de contribuições
ao INPI. O pagamento das devidas taxas é imprescindível para
evitar a extinção dos registros.

Eventos que podem causar a perda dos direitos

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.b - Ativos intangíveis
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PÁGINA: 154 de 376

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que não perderá os direitos
sobre suas atuais marcas, no entanto, existe, a
remota possibilidade de perda de algumas marcas
consideradas estratégicas para a Companhia, o
que poderá acarretar perda substancial do ativo da
empresa. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que não perderá os direitos
sobre suas atuais marcas, no entanto, existe, a
remota possibilidade de perda de algumas marcas
consideradas estratégicas para a Companhia, o
que poderá acarretar perda substancial do ativo da
empresa. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que não perderá os direitos
sobre suas atuais marcas, no entanto, existe, a
remota possibilidade de perda de algumas marcas
consideradas estratégicas para a Companhia, o
que poderá acarretar perda substancial do ativo da
empresa. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

555

Registro nº 907805990, Até 24/04/2028
para a marca figurativa,
na Classe NCL (10) 16

Registro nº 901866610, Até 03/07/2022
para a marca figurativa,
na Classe NCL (09) 16

Marcas

Marcas

Registro nº 907805957, Até 24/04/2028
para a marca figurativa,
na Classe NCL (10) 14

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

No âmbito judicial, os registros de marcas já concedidos podem
ser contestados por terceiros, através de processo de nulidade,
por exemplo, na hipótese de a marca não estar sendo utilizada
tal e qual concedida e para assinalar todos os produtos ou
serviços contidos no certificado de registro. Ou, ainda, caso o
registro tenha sido concedido em desacordo com a Lei
9.279/96, ou ainda, por requerimento de caducidade parcial ou
total, caso a marca esteja sendo utilizada de forma adversa da
autorizada. A possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais
na esfera penal e cível, por uso indevido de direitos de terceiros
o que pode acarretar na impossibilidade de usar a marca na
condução de suas atividades. A manutenção dos registros de
marcas é realizada pelo pagamento periódico de contribuições
ao INPI. O pagamento das devidas taxas é imprescindível para
evitar a extinção dos registros.

No âmbito judicial, os registros de marcas já concedidos podem
ser contestados por terceiros, através de processo de nulidade,
por exemplo, na hipótese de a marca não estar sendo utilizada
tal e qual concedida e para assinalar todos os produtos ou
serviços contidos no certificado de registro. Ou, ainda, caso o
registro tenha sido concedido em desacordo com a Lei
9.279/96, ou ainda, por requerimento de caducidade parcial ou
total, caso a marca esteja sendo utilizada de forma adversa da
autorizada. A possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais
na esfera penal e cível, por uso indevido de direitos de terceiros
o que pode acarretar na impossibilidade de usar a marca na
condução de suas atividades. A manutenção dos registros de
marcas é realizada pelo pagamento periódico de contribuições
ao INPI. O pagamento das devidas taxas é imprescindível para
evitar a extinção dos registros.

No âmbito judicial, os registros de marcas já concedidos podem
ser contestados por terceiros, através de processo de nulidade,
por exemplo, na hipótese de a marca não estar sendo utilizada
tal e qual concedida e para assinalar todos os produtos ou
serviços contidos no certificado de registro. Ou, ainda, caso o
registro tenha sido concedido em desacordo com a Lei
9.279/96, ou ainda, por requerimento de caducidade parcial ou
total, caso a marca esteja sendo utilizada de forma adversa da
autorizada. A possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais
na esfera penal e cível, por uso indevido de direitos de terceiros
o que pode acarretar na impossibilidade de usar a marca na
condução de suas atividades. A manutenção dos registros de
marcas é realizada pelo pagamento periódico de contribuições
ao INPI. O pagamento das devidas taxas é imprescindível para
evitar a extinção dos registros.

Eventos que podem causar a perda dos direitos

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.b - Ativos intangíveis

Formulário de Referência - 2019 - Vivara Participações S.A.

PÁGINA: 155 de 376

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que não perderá os direitos
sobre suas atuais marcas, no entanto, existe, a
remota possibilidade de perda de algumas marcas
consideradas estratégicas para a Companhia, o
que poderá acarretar perda substancial do ativo da
empresa. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que não perderá os direitos
sobre suas atuais marcas, no entanto, existe, a
remota possibilidade de perda de algumas marcas
consideradas estratégicas para a Companhia, o
que poderá acarretar perda substancial do ativo da
empresa. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que não perderá os direitos
sobre suas atuais marcas, no entanto, existe, a
remota possibilidade de perda de algumas marcas
consideradas estratégicas para a Companhia, o
que poderá acarretar perda substancial do ativo da
empresa. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

556

Registro nº 912292040, Até 22/01/2029
para a marca figurativa,
na Classe NCL (11) 18

Registro nº 907806082, Até 24/04/2028
para a marca figurativa,
na Classe NCL (10) 18

Marcas

Marcas

Registro nº 901866350, Até 03/07/2022
para a marca figurativa,
na Classe NCL (09) 18

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

No âmbito judicial, os registros de marcas já concedidos podem
ser contestados por terceiros, através de processo de nulidade,
por exemplo, na hipótese de a marca não estar sendo utilizada
tal e qual concedida e para assinalar todos os produtos ou
serviços contidos no certificado de registro. Ou, ainda, caso o
registro tenha sido concedido em desacordo com a Lei
9.279/96, ou ainda, por requerimento de caducidade parcial ou
total, caso a marca esteja sendo utilizada de forma adversa da
autorizada. A possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais
na esfera penal e cível, por uso indevido de direitos de terceiros
o que pode acarretar na impossibilidade de usar a marca na
condução de suas atividades. A manutenção dos registros de
marcas é realizada pelo pagamento periódico de contribuições
ao INPI. O pagamento das devidas taxas é imprescindível para
evitar a extinção dos registros.

No âmbito judicial, os registros de marcas já concedidos podem
ser contestados por terceiros, através de processo de nulidade,
por exemplo, na hipótese de a marca não estar sendo utilizada
tal e qual concedida e para assinalar todos os produtos ou
serviços contidos no certificado de registro. Ou, ainda, caso o
registro tenha sido concedido em desacordo com a Lei
9.279/96, ou ainda, por requerimento de caducidade parcial ou
total, caso a marca esteja sendo utilizada de forma adversa da
autorizada. A possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais
na esfera penal e cível, por uso indevido de direitos de terceiros
o que pode acarretar na impossibilidade de usar a marca na
condução de suas atividades. A manutenção dos registros de
marcas é realizada pelo pagamento periódico de contribuições
ao INPI. O pagamento das devidas taxas é imprescindível para
evitar a extinção dos registros.

No âmbito judicial, os registros de marcas já concedidos podem
ser contestados por terceiros, através de processo de nulidade,
por exemplo, na hipótese de a marca não estar sendo utilizada
tal e qual concedida e para assinalar todos os produtos ou
serviços contidos no certificado de registro. Ou, ainda, caso o
registro tenha sido concedido em desacordo com a Lei
9.279/96, ou ainda, por requerimento de caducidade parcial ou
total, caso a marca esteja sendo utilizada de forma adversa da
autorizada. A possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais
na esfera penal e cível, por uso indevido de direitos de terceiros
o que pode acarretar na impossibilidade de usar a marca na
condução de suas atividades. A manutenção dos registros de
marcas é realizada pelo pagamento periódico de contribuições
ao INPI. O pagamento das devidas taxas é imprescindível para
evitar a extinção dos registros.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que não perderá os direitos
sobre suas atuais marcas, no entanto, existe, a
remota possibilidade de perda de algumas marcas
consideradas estratégicas para a Companhia, o
que poderá acarretar perda substancial do ativo da
empresa. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que não perderá os direitos
sobre suas atuais marcas, no entanto, existe, a
remota possibilidade de perda de algumas marcas
consideradas estratégicas para a Companhia, o
que poderá acarretar perda substancial do ativo da
empresa. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que não perderá os direitos
sobre suas atuais marcas, no entanto, existe, a
remota possibilidade de perda de algumas marcas
consideradas estratégicas para a Companhia, o
que poderá acarretar perda substancial do ativo da
empresa. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros.
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Registro nº 914872354, Até 30/04/2029
para a marca figurativa,
na Classe NCL (11) 03

Registro nº 906813123, Até 28/06/2026
para a marca figurativa,
na Classe NCL (10) 35

Marcas

Marcas

Registro nº 906812038, Até 28/06/2026
para a marca figurativa,
na Classe NCL (10) 14

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

No âmbito judicial, os registros de marcas já concedidos podem
ser contestados por terceiros, através de processo de nulidade,
por exemplo, na hipótese de a marca não estar sendo utilizada
tal e qual concedida e para assinalar todos os produtos ou
serviços contidos no certificado de registro. Ou, ainda, caso o
registro tenha sido concedido em desacordo com a Lei
9.279/96, ou ainda, por requerimento de caducidade parcial ou
total, caso a marca esteja sendo utilizada de forma adversa da
autorizada. A possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais
na esfera penal e cível, por uso indevido de direitos de terceiros
o que pode acarretar na impossibilidade de usar a marca na
condução de suas atividades. A manutenção dos registros de
marcas é realizada pelo pagamento periódico de contribuições
ao INPI. O pagamento das devidas taxas é imprescindível para
evitar a extinção dos registros.

No âmbito judicial, os registros de marcas já concedidos podem
ser contestados por terceiros, através de processo de nulidade,
por exemplo, na hipótese de a marca não estar sendo utilizada
tal e qual concedida e para assinalar todos os produtos ou
serviços contidos no certificado de registro. Ou, ainda, caso o
registro tenha sido concedido em desacordo com a Lei
9.279/96, ou ainda, por requerimento de caducidade parcial ou
total, caso a marca esteja sendo utilizada de forma adversa da
autorizada. A possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais
na esfera penal e cível, por uso indevido de direitos de terceiros
o que pode acarretar na impossibilidade de usar a marca na
condução de suas atividades. A manutenção dos registros de
marcas é realizada pelo pagamento periódico de contribuições
ao INPI. O pagamento das devidas taxas é imprescindível para
evitar a extinção dos registros.

No âmbito judicial, os registros de marcas já concedidos podem
ser contestados por terceiros, através de processo de nulidade,
por exemplo, na hipótese de a marca não estar sendo utilizada
tal e qual concedida e para assinalar todos os produtos ou
serviços contidos no certificado de registro. Ou, ainda, caso o
registro tenha sido concedido em desacordo com a Lei
9.279/96, ou ainda, por requerimento de caducidade parcial ou
total, caso a marca esteja sendo utilizada de forma adversa da
autorizada. A possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais
na esfera penal e cível, por uso indevido de direitos de terceiros
o que pode acarretar na impossibilidade de usar a marca na
condução de suas atividades. A manutenção dos registros de
marcas é realizada pelo pagamento periódico de contribuições
ao INPI. O pagamento das devidas taxas é imprescindível para
evitar a extinção dos registros.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que não perderá os direitos
sobre suas atuais marcas, no entanto, existe, a
remota possibilidade de perda de algumas marcas
consideradas estratégicas para a Companhia, o
que poderá acarretar perda substancial do ativo da
empresa. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que não perderá os direitos
sobre suas atuais marcas, no entanto, existe, a
remota possibilidade de perda de algumas marcas
consideradas estratégicas para a Companhia, o
que poderá acarretar perda substancial do ativo da
empresa. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que não perderá os direitos
sobre suas atuais marcas, no entanto, existe, a
remota possibilidade de perda de algumas marcas
consideradas estratégicas para a Companhia, o
que poderá acarretar perda substancial do ativo da
empresa. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros.
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Registro nº 914872869, Até 30/04/2029
para a marca figurativa,
na Classe NCL (11) 18

Registro nº 914872761, Até 30/04/2029
para a marca figurativa,
na Classe NCL (11) 16

Marcas

Marcas

Registro nº 914872702, Até 30/04/2029
para a marca figurativa,
na Classe NCL (11) 14

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

No âmbito judicial, os registros de marcas já concedidos podem
ser contestados por terceiros, através de processo de nulidade,
por exemplo, na hipótese de a marca não estar sendo utilizada
tal e qual concedida e para assinalar todos os produtos ou
serviços contidos no certificado de registro. Ou, ainda, caso o
registro tenha sido concedido em desacordo com a Lei
9.279/96, ou ainda, por requerimento de caducidade parcial ou
total, caso a marca esteja sendo utilizada de forma adversa da
autorizada. A possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais
na esfera penal e cível, por uso indevido de direitos de terceiros
o que pode acarretar na impossibilidade de usar a marca na
condução de suas atividades. A manutenção dos registros de
marcas é realizada pelo pagamento periódico de contribuições
ao INPI. O pagamento das devidas taxas é imprescindível para
evitar a extinção dos registros.

No âmbito judicial, os registros de marcas já concedidos podem
ser contestados por terceiros, através de processo de nulidade,
por exemplo, na hipótese de a marca não estar sendo utilizada
tal e qual concedida e para assinalar todos os produtos ou
serviços contidos no certificado de registro. Ou, ainda, caso o
registro tenha sido concedido em desacordo com a Lei
9.279/96, ou ainda, por requerimento de caducidade parcial ou
total, caso a marca esteja sendo utilizada de forma adversa da
autorizada. A possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais
na esfera penal e cível, por uso indevido de direitos de terceiros
o que pode acarretar na impossibilidade de usar a marca na
condução de suas atividades. A manutenção dos registros de
marcas é realizada pelo pagamento periódico de contribuições
ao INPI. O pagamento das devidas taxas é imprescindível para
evitar a extinção dos registros.

No âmbito judicial, os registros de marcas já concedidos podem
ser contestados por terceiros, através de processo de nulidade,
por exemplo, na hipótese de a marca não estar sendo utilizada
tal e qual concedida e para assinalar todos os produtos ou
serviços contidos no certificado de registro. Ou, ainda, caso o
registro tenha sido concedido em desacordo com a Lei
9.279/96, ou ainda, por requerimento de caducidade parcial ou
total, caso a marca esteja sendo utilizada de forma adversa da
autorizada. A possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais
na esfera penal e cível, por uso indevido de direitos de terceiros
o que pode acarretar na impossibilidade de usar a marca na
condução de suas atividades. A manutenção dos registros de
marcas é realizada pelo pagamento periódico de contribuições
ao INPI. O pagamento das devidas taxas é imprescindível para
evitar a extinção dos registros.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que não perderá os direitos
sobre suas atuais marcas, no entanto, existe, a
remota possibilidade de perda de algumas marcas
consideradas estratégicas para a Companhia, o
que poderá acarretar perda substancial do ativo da
empresa. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que não perderá os direitos
sobre suas atuais marcas, no entanto, existe, a
remota possibilidade de perda de algumas marcas
consideradas estratégicas para a Companhia, o
que poderá acarretar perda substancial do ativo da
empresa. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que não perderá os direitos
sobre suas atuais marcas, no entanto, existe, a
remota possibilidade de perda de algumas marcas
consideradas estratégicas para a Companhia, o
que poderá acarretar perda substancial do ativo da
empresa. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros.
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Registro nº 914873253, Até 30/04/2029
para a marca figurativa,
na Classe NCL (11) 35

Registro nº 914873040, Até 30/04/2029
para a marca figurativa,
na Classe NCL (11) 26

Marcas

Marcas

Registro nº 914872923, Até 30/04/2029
para a marca figurativa,
na Classe NCL (11) 25

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

No âmbito judicial, os registros de marcas já concedidos podem
ser contestados por terceiros, através de processo de nulidade,
por exemplo, na hipótese de a marca não estar sendo utilizada
tal e qual concedida e para assinalar todos os produtos ou
serviços contidos no certificado de registro. Ou, ainda, caso o
registro tenha sido concedido em desacordo com a Lei
9.279/96, ou ainda, por requerimento de caducidade parcial ou
total, caso a marca esteja sendo utilizada de forma adversa da
autorizada. A possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais
na esfera penal e cível, por uso indevido de direitos de terceiros
o que pode acarretar na impossibilidade de usar a marca na
condução de suas atividades. A manutenção dos registros de
marcas é realizada pelo pagamento periódico de contribuições
ao INPI. O pagamento das devidas taxas é imprescindível para
evitar a extinção dos registros.

No âmbito judicial, os registros de marcas já concedidos podem
ser contestados por terceiros, através de processo de nulidade,
por exemplo, na hipótese de a marca não estar sendo utilizada
tal e qual concedida e para assinalar todos os produtos ou
serviços contidos no certificado de registro. Ou, ainda, caso o
registro tenha sido concedido em desacordo com a Lei
9.279/96, ou ainda, por requerimento de caducidade parcial ou
total, caso a marca esteja sendo utilizada de forma adversa da
autorizada. A possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais
na esfera penal e cível, por uso indevido de direitos de terceiros
o que pode acarretar na impossibilidade de usar a marca na
condução de suas atividades. A manutenção dos registros de
marcas é realizada pelo pagamento periódico de contribuições
ao INPI. O pagamento das devidas taxas é imprescindível para
evitar a extinção dos registros.

No âmbito judicial, os registros de marcas já concedidos podem
ser contestados por terceiros, através de processo de nulidade,
por exemplo, na hipótese de a marca não estar sendo utilizada
tal e qual concedida e para assinalar todos os produtos ou
serviços contidos no certificado de registro. Ou, ainda, caso o
registro tenha sido concedido em desacordo com a Lei
9.279/96, ou ainda, por requerimento de caducidade parcial ou
total, caso a marca esteja sendo utilizada de forma adversa da
autorizada. A possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais
na esfera penal e cível, por uso indevido de direitos de terceiros
o que pode acarretar na impossibilidade de usar a marca na
condução de suas atividades. A manutenção dos registros de
marcas é realizada pelo pagamento periódico de contribuições
ao INPI. O pagamento das devidas taxas é imprescindível para
evitar a extinção dos registros.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que não perderá os direitos
sobre suas atuais marcas, no entanto, existe, a
remota possibilidade de perda de algumas marcas
consideradas estratégicas para a Companhia, o
que poderá acarretar perda substancial do ativo da
empresa. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que não perderá os direitos
sobre suas atuais marcas, no entanto, existe, a
remota possibilidade de perda de algumas marcas
consideradas estratégicas para a Companhia, o
que poderá acarretar perda substancial do ativo da
empresa. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que não perderá os direitos
sobre suas atuais marcas, no entanto, existe, a
remota possibilidade de perda de algumas marcas
consideradas estratégicas para a Companhia, o
que poderá acarretar perda substancial do ativo da
empresa. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

560

No âmbito judicial, os registros de marcas já concedidos podem
ser contestados por terceiros, através de processo de nulidade,
por exemplo, na hipótese de a marca não estar sendo utilizada
tal e qual concedida e para assinalar todos os produtos ou
serviços contidos no certificado de registro. Ou, ainda, caso o
registro tenha sido concedido em desacordo com a Lei
9.279/96, ou ainda, por requerimento de caducidade parcial ou
total, caso a marca esteja sendo utilizada de forma adversa da
autorizada. A possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais
na esfera penal e cível, por uso indevido de direitos de terceiros
o que pode acarretar na impossibilidade de usar a marca na
condução de suas atividades. A manutenção dos registros de
marcas é realizada pelo pagamento periódico de contribuições
ao INPI. O pagamento das devidas taxas é imprescindível para
evitar a extinção dos registros.
No âmbito judicial, os registros de marcas já concedidos podem
ser contestados por terceiros, através de processo de nulidade,
por exemplo, na hipótese de a marca não estar sendo utilizada
tal e qual concedida e para assinalar todos os produtos ou
serviços contidos no certificado de registro. Ou, ainda, caso o
registro tenha sido concedido em desacordo com a Lei
9.279/96, ou ainda, por requerimento de caducidade parcial ou
total, caso a marca esteja sendo utilizada de forma adversa da
autorizada. A possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais
na esfera penal e cível, por uso indevido de direitos de terceiros
o que pode acarretar na impossibilidade de usar a marca na
condução de suas atividades. A manutenção dos registros de
marcas é realizada pelo pagamento periódico de contribuições
ao INPI. O pagamento das devidas taxas é imprescindível para
evitar a extinção dos registros.

Registro nº 821418122, Até 08/04/2023
para a marca
nominativa “AKIUM”,
na Classe NCL (8) 14

Registro nº 903675862, Até 26/08/2024
para a marca
nominativa “ALMA
GÊMEA”, na Classe
NCL (9) 09

Marcas

Marcas

No âmbito judicial, os registros de marcas já concedidos podem
ser contestados por terceiros, através de processo de nulidade,
por exemplo, na hipótese de a marca não estar sendo utilizada
tal e qual concedida e para assinalar todos os produtos ou
serviços contidos no certificado de registro. Ou, ainda, caso o
registro tenha sido concedido em desacordo com a Lei
9.279/96, ou ainda, por requerimento de caducidade parcial ou
total, caso a marca esteja sendo utilizada de forma adversa da
autorizada. A possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais
na esfera penal e cível, por uso indevido de direitos de terceiros
o que pode acarretar na impossibilidade de usar a marca na
condução de suas atividades. A manutenção dos registros de
marcas é realizada pelo pagamento periódico de contribuições
ao INPI. O pagamento das devidas taxas é imprescindível para
evitar a extinção dos registros.

Registro nº 914873288, Até 30/04/2029
para a marca figurativa,
na Classe NCL (11) 37

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo
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A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que não perderá os direitos
sobre suas atuais marcas, no entanto, existe, a
remota possibilidade de perda de algumas marcas
consideradas estratégicas para a Companhia, o
que poderá acarretar perda substancial do ativo da
empresa. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que não perderá os direitos
sobre suas atuais marcas, no entanto, existe, a
remota possibilidade de perda de algumas marcas
consideradas estratégicas para a Companhia, o
que poderá acarretar perda substancial do ativo da
empresa. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que não perderá os direitos
sobre suas atuais marcas, no entanto, existe, a
remota possibilidade de perda de algumas marcas
consideradas estratégicas para a Companhia, o
que poderá acarretar perda substancial do ativo da
empresa. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros.
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No âmbito judicial, os registros de marcas já concedidos podem
ser contestados por terceiros, através de processo de nulidade,
por exemplo, na hipótese de a marca não estar sendo utilizada
tal e qual concedida e para assinalar todos os produtos ou
serviços contidos no certificado de registro. Ou, ainda, caso o
registro tenha sido concedido em desacordo com a Lei
9.279/96, ou ainda, por requerimento de caducidade parcial ou
total, caso a marca esteja sendo utilizada de forma adversa da
autorizada. A possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais
na esfera penal e cível, por uso indevido de direitos de terceiros
o que pode acarretar na impossibilidade de usar a marca na
condução de suas atividades. A manutenção dos registros de
marcas é realizada pelo pagamento periódico de contribuições
ao INPI. O pagamento das devidas taxas é imprescindível para
evitar a extinção dos registros.
No âmbito judicial, os registros de marcas já concedidos podem
ser contestados por terceiros, através de processo de nulidade,
por exemplo, na hipótese de a marca não estar sendo utilizada
tal e qual concedida e para assinalar todos os produtos ou
serviços contidos no certificado de registro. Ou, ainda, caso o
registro tenha sido concedido em desacordo com a Lei
9.279/96, ou ainda, por requerimento de caducidade parcial ou
total, caso a marca esteja sendo utilizada de forma adversa da
autorizada. A possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais
na esfera penal e cível, por uso indevido de direitos de terceiros
o que pode acarretar na impossibilidade de usar a marca na
condução de suas atividades. A manutenção dos registros de
marcas é realizada pelo pagamento periódico de contribuições
ao INPI. O pagamento das devidas taxas é imprescindível para
evitar a extinção dos registros.
No âmbito judicial, os registros de marcas já concedidos podem
ser contestados por terceiros, através de processo de nulidade,
por exemplo, na hipótese de a marca não estar sendo utilizada
tal e qual concedida e para assinalar todos os produtos ou
serviços contidos no certificado de registro. Ou, ainda, caso o
registro tenha sido concedido em desacordo com a Lei
9.279/96, ou ainda, por requerimento de caducidade parcial ou
total, caso a marca esteja sendo utilizada de forma adversa da
autorizada. A possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais
na esfera penal e cível, por uso indevido de direitos de terceiros
o que pode acarretar na impossibilidade de usar a marca na
condução de suas atividades. A manutenção dos registros de
marcas é realizada pelo pagamento periódico de contribuições
ao INPI. O pagamento das devidas taxas é imprescindível para
evitar a extinção dos registros.

Registro nº 903675951, Até 14/10/2024
para a marca
nominativa “ALMA
GÊMEA”, na Classe
NCL (9) 14

Registro nº 903818590, Até 21/10/2024
para a marca
nominativa “ALMA
GÊMEA”, na Classe
NCL (9) 16

Registro nº 903676010, Até 26/08/2024
para a marca
nominativa “ALMA
GÊMEA”, na Classe
NCL (9) 18

Marcas

Marcas

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo
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A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que não perderá os direitos
sobre suas atuais marcas, no entanto, existe, a
remota possibilidade de perda de algumas marcas
consideradas estratégicas para a Companhia, o
que poderá acarretar perda substancial do ativo da
empresa. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que não perderá os direitos
sobre suas atuais marcas, no entanto, existe, a
remota possibilidade de perda de algumas marcas
consideradas estratégicas para a Companhia, o
que poderá acarretar perda substancial do ativo da
empresa. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que não perderá os direitos
sobre suas atuais marcas, no entanto, existe, a
remota possibilidade de perda de algumas marcas
consideradas estratégicas para a Companhia, o
que poderá acarretar perda substancial do ativo da
empresa. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros.

Consequência da perda dos direitos
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Registro nº 903676044, Até 26/08/2024
para a marca mista
“ALMA GÊMEA”, na
Classe NCL (9) 35

Registro nº 821460560, Até 26/12/2027
para a marca mista
“ALMA GÊMEA”, na
Classe NCL (8) 03

Registro nº 906660491, Até 28/06/2026
para a marca mista
“ALMA GÊMEA”, na
Classe NCL (10) 14

Marcas

Marcas

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

No âmbito judicial, os registros de marcas já concedidos podem
ser contestados por terceiros, através de processo de nulidade,
por exemplo, na hipótese de a marca não estar sendo utilizada
tal e qual concedida e para assinalar todos os produtos ou
serviços contidos no certificado de registro. Ou, ainda, caso o
registro tenha sido concedido em desacordo com a Lei
9.279/96, ou ainda, por requerimento de caducidade parcial ou
total, caso a marca esteja sendo utilizada de forma adversa da
autorizada. A possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais
na esfera penal e cível, por uso indevido de direitos de terceiros
o que pode acarretar na impossibilidade de usar a marca na
condução de suas atividades. A manutenção dos registros de
marcas é realizada pelo pagamento periódico de contribuições
ao INPI. O pagamento das devidas taxas é imprescindível para
evitar a extinção dos registros.

No âmbito judicial, os registros de marcas já concedidos podem
ser contestados por terceiros, através de processo de nulidade,
por exemplo, na hipótese de a marca não estar sendo utilizada
tal e qual concedida e para assinalar todos os produtos ou
serviços contidos no certificado de registro. Ou, ainda, caso o
registro tenha sido concedido em desacordo com a Lei
9.279/96, ou ainda, por requerimento de caducidade parcial ou
total, caso a marca esteja sendo utilizada de forma adversa da
autorizada. A possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais
na esfera penal e cível, por uso indevido de direitos de terceiros
o que pode acarretar na impossibilidade de usar a marca na
condução de suas atividades. A manutenção dos registros de
marcas é realizada pelo pagamento periódico de contribuições
ao INPI. O pagamento das devidas taxas é imprescindível para
evitar a extinção dos registros.

No âmbito judicial, os registros de marcas já concedidos podem
ser contestados por terceiros, através de processo de nulidade,
por exemplo, na hipótese de a marca não estar sendo utilizada
tal e qual concedida e para assinalar todos os produtos ou
serviços contidos no certificado de registro. Ou, ainda, caso o
registro tenha sido concedido em desacordo com a Lei
9.279/96, ou ainda, por requerimento de caducidade parcial ou
total, caso a marca esteja sendo utilizada de forma adversa da
autorizada. A possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais
na esfera penal e cível, por uso indevido de direitos de terceiros
o que pode acarretar na impossibilidade de usar a marca na
condução de suas atividades. A manutenção dos registros de
marcas é realizada pelo pagamento periódico de contribuições
ao INPI. O pagamento das devidas taxas é imprescindível para
evitar a extinção dos registros.
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A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que não perderá os direitos
sobre suas atuais marcas, no entanto, existe, a
remota possibilidade de perda de algumas marcas
consideradas estratégicas para a Companhia, o
que poderá acarretar perda substancial do ativo da
empresa. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que não perderá os direitos
sobre suas atuais marcas, no entanto, existe, a
remota possibilidade de perda de algumas marcas
consideradas estratégicas para a Companhia, o
que poderá acarretar perda substancial do ativo da
empresa. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que não perderá os direitos
sobre suas atuais marcas, no entanto, existe, a
remota possibilidade de perda de algumas marcas
consideradas estratégicas para a Companhia, o
que poderá acarretar perda substancial do ativo da
empresa. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros.

Consequência da perda dos direitos
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Registro nº 906660548, Até 28/06/2026
para a marca mista
“ALMA GÊMEA”, na
Classe NCL (10) 35

Ped de Registro nº
915879298, para a
marca nominativa
“BLACK DIAMOND
VIVARA”, na Classe
NCL (11) 35

Marcas

Marcas
N/A

Registro nº 821128779, Até 22/11/2021
para a marca mista
“ALMA GÊMEA”, na
Classe Nacional 16:90

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

Versão : 1
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A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que não perderá os direitos
sobre suas atuais marcas, no entanto, existe, a
remota possibilidade de perda de algumas marcas
consideradas estratégicas para a Companhia, o
que poderá acarretar perda substancial do ativo da
empresa. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que não perderá os direitos
sobre suas atuais marcas, no entanto, existe, a
remota possibilidade de perda de algumas marcas
consideradas estratégicas para a Companhia, o
que poderá acarretar perda substancial do ativo da
empresa. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros.

Consequência da perda dos direitos

Não aplicável, trata-se de pedido de registro. De acordo com a Não aplicável, trata-se de pedido de registro, a
legislação brasileira, o uso exclusivo de uma marca para
Companhia tem mera expectativa de direito.
distinguir produtos ou serviços em todo o território nacional, com
a prerrogativa de impedir quaisquer terceiros não autorizados de
utilizá-la, somente é assegurado ao titular do registro
validamente concedido pelo INPI. Contudo, de acordo com o
artigo 129, §1º, da Lei 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial),
a Companhia tem direito de precedência de registro sobre
outras marcas idênticas ou semelhantes e ainda tem
assegurado o direito de zelar pela integridade material e
reputação da marca, mesmo antes de concedido o registro pelo
INPI.

No âmbito judicial, os registros de marcas já concedidos podem
ser contestados por terceiros, através de processo de nulidade,
por exemplo, na hipótese de a marca não estar sendo utilizada
tal e qual concedida e para assinalar todos os produtos ou
serviços contidos no certificado de registro. Ou, ainda, caso o
registro tenha sido concedido em desacordo com a Lei
9.279/96, ou ainda, por requerimento de caducidade parcial ou
total, caso a marca esteja sendo utilizada de forma adversa da
autorizada. A possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais
na esfera penal e cível, por uso indevido de direitos de terceiros
o que pode acarretar na impossibilidade de usar a marca na
condução de suas atividades. A manutenção dos registros de
marcas é realizada pelo pagamento periódico de contribuições
ao INPI. O pagamento das devidas taxas é imprescindível para
evitar a extinção dos registros.

No âmbito judicial, os registros de marcas já concedidos podem
ser contestados por terceiros, através de processo de nulidade,
por exemplo, na hipótese de a marca não estar sendo utilizada
tal e qual concedida e para assinalar todos os produtos ou
serviços contidos no certificado de registro. Ou, ainda, caso o
registro tenha sido concedido em desacordo com a Lei
9.279/96, ou ainda, por requerimento de caducidade parcial ou
total, caso a marca esteja sendo utilizada de forma adversa da
autorizada. A possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais
na esfera penal e cível, por uso indevido de direitos de terceiros
o que pode acarretar na impossibilidade de usar a marca na
condução de suas atividades. A manutenção dos registros de
marcas é realizada pelo pagamento periódico de contribuições
ao INPI. O pagamento das devidas taxas é imprescindível para
evitar a extinção dos registros.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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Registro nº 903770539, Até 19/02/2029
para a marca mista
“LIFE BY VIVARA”, na
Classe NCL (9) 03

Registro nº 903770989, Até 11/09/2028
para a marca mista
“LIFE BY VIVARA”, na
Classe NCL (9) 09

Registro nº 903765276, Até 02/01/2028
para a marca mista
“LIFE BY VIVARA”, na
Classe NCL (9) 14

Marcas

Marcas

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

No âmbito judicial, os registros de marcas já concedidos podem
ser contestados por terceiros, através de processo de nulidade,
por exemplo, na hipótese de a marca não estar sendo utilizada
tal e qual concedida e para assinalar todos os produtos ou
serviços contidos no certificado de registro. Ou, ainda, caso o
registro tenha sido concedido em desacordo com a Lei
9.279/96, ou ainda, por requerimento de caducidade parcial ou
total, caso a marca esteja sendo utilizada de forma adversa da
autorizada. A possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais
na esfera penal e cível, por uso indevido de direitos de terceiros
o que pode acarretar na impossibilidade de usar a marca na
condução de suas atividades. A manutenção dos registros de
marcas é realizada pelo pagamento periódico de contribuições
ao INPI. O pagamento das devidas taxas é imprescindível para
evitar a extinção dos registros.

No âmbito judicial, os registros de marcas já concedidos podem
ser contestados por terceiros, através de processo de nulidade,
por exemplo, na hipótese de a marca não estar sendo utilizada
tal e qual concedida e para assinalar todos os produtos ou
serviços contidos no certificado de registro. Ou, ainda, caso o
registro tenha sido concedido em desacordo com a Lei
9.279/96, ou ainda, por requerimento de caducidade parcial ou
total, caso a marca esteja sendo utilizada de forma adversa da
autorizada. A possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais
na esfera penal e cível, por uso indevido de direitos de terceiros
o que pode acarretar na impossibilidade de usar a marca na
condução de suas atividades. A manutenção dos registros de
marcas é realizada pelo pagamento periódico de contribuições
ao INPI. O pagamento das devidas taxas é imprescindível para
evitar a extinção dos registros.

No âmbito judicial, os registros de marcas já concedidos podem
ser contestados por terceiros, através de processo de nulidade,
por exemplo, na hipótese de a marca não estar sendo utilizada
tal e qual concedida e para assinalar todos os produtos ou
serviços contidos no certificado de registro. Ou, ainda, caso o
registro tenha sido concedido em desacordo com a Lei
9.279/96, ou ainda, por requerimento de caducidade parcial ou
total, caso a marca esteja sendo utilizada de forma adversa da
autorizada. A possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais
na esfera penal e cível, por uso indevido de direitos de terceiros
o que pode acarretar na impossibilidade de usar a marca na
condução de suas atividades. A manutenção dos registros de
marcas é realizada pelo pagamento periódico de contribuições
ao INPI. O pagamento das devidas taxas é imprescindível para
evitar a extinção dos registros.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que não perderá os direitos
sobre suas atuais marcas, no entanto, existe, a
remota possibilidade de perda de algumas marcas
consideradas estratégicas para a Companhia, o
que poderá acarretar perda substancial do ativo da
empresa. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que não perderá os direitos
sobre suas atuais marcas, no entanto, existe, a
remota possibilidade de perda de algumas marcas
consideradas estratégicas para a Companhia, o
que poderá acarretar perda substancial do ativo da
empresa. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que não perderá os direitos
sobre suas atuais marcas, no entanto, existe, a
remota possibilidade de perda de algumas marcas
consideradas estratégicas para a Companhia, o
que poderá acarretar perda substancial do ativo da
empresa. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros.

Consequência da perda dos direitos
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Registro nº 903771063, Até 26/08/2024
para a marca mista
“LIFE BY VIVARA”, na
Classe NCL (9) 16

Registro nº 903765420, Até 02/01/2028
para a marca mista
“LIFE BY VIVARA”, na
Classe NCL (9) 18

Pedido de Registro nº N/A
916499731 para a
marca nominativa
“LIFE PETS VIVARA”,
na Classe NCL (11) 14

Marcas

Marcas

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

Versão : 1
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A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que não perderá os direitos
sobre suas atuais marcas, no entanto, existe, a
remota possibilidade de perda de algumas marcas
consideradas estratégicas para a Companhia, o
que poderá acarretar perda substancial do ativo da
empresa. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que não perderá os direitos
sobre suas atuais marcas, no entanto, existe, a
remota possibilidade de perda de algumas marcas
consideradas estratégicas para a Companhia, o
que poderá acarretar perda substancial do ativo da
empresa. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros.

Consequência da perda dos direitos

Não aplicável, trata-se de pedido de registro. De acordo com a Não aplicável, trata-se de pedido de registro, a
legislação brasileira, o uso exclusivo de uma marca para
Companhia tem mera expectativa de direito.
distinguir produtos ou serviços em todo o território nacional, com
a prerrogativa de impedir quaisquer terceiros não autorizados de
utilizá-la, somente é assegurado ao titular do registro
validamente concedido pelo INPI. Contudo, de acordo com o
artigo 129, §1º, da Lei 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial),
a Companhia tem direito de precedência de registro sobre
outras marcas idênticas ou semelhantes e ainda tem
assegurado o direito de zelar pela integridade material e
reputação da marca, mesmo antes de concedido o registro pelo
INPI.

No âmbito judicial, os registros de marcas já concedidos podem
ser contestados por terceiros, através de processo de nulidade,
por exemplo, na hipótese de a marca não estar sendo utilizada
tal e qual concedida e para assinalar todos os produtos ou
serviços contidos no certificado de registro. Ou, ainda, caso o
registro tenha sido concedido em desacordo com a Lei
9.279/96, ou ainda, por requerimento de caducidade parcial ou
total, caso a marca esteja sendo utilizada de forma adversa da
autorizada. A possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais
na esfera penal e cível, por uso indevido de direitos de terceiros
o que pode acarretar na impossibilidade de usar a marca na
condução de suas atividades. A manutenção dos registros de
marcas é realizada pelo pagamento periódico de contribuições
ao INPI. O pagamento das devidas taxas é imprescindível para
evitar a extinção dos registros.

No âmbito judicial, os registros de marcas já concedidos podem
ser contestados por terceiros, através de processo de nulidade,
por exemplo, na hipótese de a marca não estar sendo utilizada
tal e qual concedida e para assinalar todos os produtos ou
serviços contidos no certificado de registro. Ou, ainda, caso o
registro tenha sido concedido em desacordo com a Lei
9.279/96, ou ainda, por requerimento de caducidade parcial ou
total, caso a marca esteja sendo utilizada de forma adversa da
autorizada. A possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais
na esfera penal e cível, por uso indevido de direitos de terceiros
o que pode acarretar na impossibilidade de usar a marca na
condução de suas atividades. A manutenção dos registros de
marcas é realizada pelo pagamento periódico de contribuições
ao INPI. O pagamento das devidas taxas é imprescindível para
evitar a extinção dos registros.

Eventos que podem causar a perda dos direitos

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.b - Ativos intangíveis

Formulário de Referência - 2019 - Vivara Participações S.A.

566

Registro nº 908577567, Até 31/10/2027
para a marca mista
“LIFE BY VIVARA”, na
Classe NCL (10) 03

Registro nº 908577613, Até 22/01/2029
para a marca mista
“LIFE BY VIVARA”, na
Classe NCL (10) 09

Registro nº 908577907, Até 02/01/2028
para a marca mista
“LIFE BY VIVARA”, na
Classe NCL (10) 14

Marcas

Marcas

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

No âmbito judicial, os registros de marcas já concedidos podem
ser contestados por terceiros, através de processo de nulidade,
por exemplo, na hipótese de a marca não estar sendo utilizada
tal e qual concedida e para assinalar todos os produtos ou
serviços contidos no certificado de registro. Ou, ainda, caso o
registro tenha sido concedido em desacordo com a Lei
9.279/96, ou ainda, por requerimento de caducidade parcial ou
total, caso a marca esteja sendo utilizada de forma adversa da
autorizada. A possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais
na esfera penal e cível, por uso indevido de direitos de terceiros
o que pode acarretar na impossibilidade de usar a marca na
condução de suas atividades. A manutenção dos registros de
marcas é realizada pelo pagamento periódico de contribuições
ao INPI. O pagamento das devidas taxas é imprescindível para
evitar a extinção dos registros.

No âmbito judicial, os registros de marcas já concedidos podem
ser contestados por terceiros, através de processo de nulidade,
por exemplo, na hipótese de a marca não estar sendo utilizada
tal e qual concedida e para assinalar todos os produtos ou
serviços contidos no certificado de registro. Ou, ainda, caso o
registro tenha sido concedido em desacordo com a Lei
9.279/96, ou ainda, por requerimento de caducidade parcial ou
total, caso a marca esteja sendo utilizada de forma adversa da
autorizada. A possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais
na esfera penal e cível, por uso indevido de direitos de terceiros
o que pode acarretar na impossibilidade de usar a marca na
condução de suas atividades. A manutenção dos registros de
marcas é realizada pelo pagamento periódico de contribuições
ao INPI. O pagamento das devidas taxas é imprescindível para
evitar a extinção dos registros.

No âmbito judicial, os registros de marcas já concedidos podem
ser contestados por terceiros, através de processo de nulidade,
por exemplo, na hipótese de a marca não estar sendo utilizada
tal e qual concedida e para assinalar todos os produtos ou
serviços contidos no certificado de registro. Ou, ainda, caso o
registro tenha sido concedido em desacordo com a Lei
9.279/96, ou ainda, por requerimento de caducidade parcial ou
total, caso a marca esteja sendo utilizada de forma adversa da
autorizada. A possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais
na esfera penal e cível, por uso indevido de direitos de terceiros
o que pode acarretar na impossibilidade de usar a marca na
condução de suas atividades. A manutenção dos registros de
marcas é realizada pelo pagamento periódico de contribuições
ao INPI. O pagamento das devidas taxas é imprescindível para
evitar a extinção dos registros.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que não perderá os direitos
sobre suas atuais marcas, no entanto, existe, a
remota possibilidade de perda de algumas marcas
consideradas estratégicas para a Companhia, o
que poderá acarretar perda substancial do ativo da
empresa. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que não perderá os direitos
sobre suas atuais marcas, no entanto, existe, a
remota possibilidade de perda de algumas marcas
consideradas estratégicas para a Companhia, o
que poderá acarretar perda substancial do ativo da
empresa. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que não perderá os direitos
sobre suas atuais marcas, no entanto, existe, a
remota possibilidade de perda de algumas marcas
consideradas estratégicas para a Companhia, o
que poderá acarretar perda substancial do ativo da
empresa. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros.

Consequência da perda dos direitos
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Registro nº 908578032, Até 02/01/2028
para a marca mista
“LIFE BY VIVARA”, na
Classe NCL (10) 18

Registro nº 908578091, Até 25/04/2027
para a marca mista
“LIFE BY VIVARA”, na
Classe NCL (10) 35

Registro nº 909407487, Até 19/06/2028
para a marca mista
“MISS V”, na Classe
NCL (10) 03

Marcas

Marcas

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

No âmbito judicial, os registros de marcas já concedidos podem
ser contestados por terceiros, através de processo de nulidade,
por exemplo, na hipótese de a marca não estar sendo utilizada
tal e qual concedida e para assinalar todos os produtos ou
serviços contidos no certificado de registro. Ou, ainda, caso o
registro tenha sido concedido em desacordo com a Lei
9.279/96, ou ainda, por requerimento de caducidade parcial ou
total, caso a marca esteja sendo utilizada de forma adversa da
autorizada. A possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais
na esfera penal e cível, por uso indevido de direitos de terceiros
o que pode acarretar na impossibilidade de usar a marca na
condução de suas atividades. A manutenção dos registros de
marcas é realizada pelo pagamento periódico de contribuições
ao INPI. O pagamento das devidas taxas é imprescindível para
evitar a extinção dos registros.

No âmbito judicial, os registros de marcas já concedidos podem
ser contestados por terceiros, através de processo de nulidade,
por exemplo, na hipótese de a marca não estar sendo utilizada
tal e qual concedida e para assinalar todos os produtos ou
serviços contidos no certificado de registro. Ou, ainda, caso o
registro tenha sido concedido em desacordo com a Lei
9.279/96, ou ainda, por requerimento de caducidade parcial ou
total, caso a marca esteja sendo utilizada de forma adversa da
autorizada. A possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais
na esfera penal e cível, por uso indevido de direitos de terceiros
o que pode acarretar na impossibilidade de usar a marca na
condução de suas atividades. A manutenção dos registros de
marcas é realizada pelo pagamento periódico de contribuições
ao INPI. O pagamento das devidas taxas é imprescindível para
evitar a extinção dos registros.

No âmbito judicial, os registros de marcas já concedidos podem
ser contestados por terceiros, através de processo de nulidade,
por exemplo, na hipótese de a marca não estar sendo utilizada
tal e qual concedida e para assinalar todos os produtos ou
serviços contidos no certificado de registro. Ou, ainda, caso o
registro tenha sido concedido em desacordo com a Lei
9.279/96, ou ainda, por requerimento de caducidade parcial ou
total, caso a marca esteja sendo utilizada de forma adversa da
autorizada. A possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais
na esfera penal e cível, por uso indevido de direitos de terceiros
o que pode acarretar na impossibilidade de usar a marca na
condução de suas atividades. A manutenção dos registros de
marcas é realizada pelo pagamento periódico de contribuições
ao INPI. O pagamento das devidas taxas é imprescindível para
evitar a extinção dos registros.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que não perderá os direitos
sobre suas atuais marcas, no entanto, existe, a
remota possibilidade de perda de algumas marcas
consideradas estratégicas para a Companhia, o
que poderá acarretar perda substancial do ativo da
empresa. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que não perderá os direitos
sobre suas atuais marcas, no entanto, existe, a
remota possibilidade de perda de algumas marcas
consideradas estratégicas para a Companhia, o
que poderá acarretar perda substancial do ativo da
empresa. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que não perderá os direitos
sobre suas atuais marcas, no entanto, existe, a
remota possibilidade de perda de algumas marcas
consideradas estratégicas para a Companhia, o
que poderá acarretar perda substancial do ativo da
empresa. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros.

Consequência da perda dos direitos
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568

Registro nº 901866512, Até 10/07/2028
para a marca mista “V
VIVARA”, na Classe
NCL (9) 09

Registro nº 908981406, Até 24/04/2028
para a marca mista “V
POUR ELLE”, na
Classe NCL (10) 03

Marcas

Marcas

Registro nº 915802384, Até 02/07/2029
para a marca mista
“MISS V”, na Classe
NCL (11) 03

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

Consequência da perda dos direitos

No âmbito judicial, os registros de marcas já concedidos podem
ser contestados por terceiros, através de processo de nulidade,
por exemplo, na hipótese de a marca não estar sendo utilizada
tal e qual concedida e para assinalar todos os produtos ou
serviços contidos no certificado de registro. Ou, ainda, caso o
registro tenha sido concedido em desacordo com a Lei
9.279/96, ou ainda, por requerimento de caducidade parcial ou
total, caso a marca esteja sendo utilizada de forma adversa da
autorizada. A possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais
na esfera penal e cível, por uso indevido de direitos de terceiros
o que pode acarretar na impossibilidade de usar a marca na
condução de suas atividades. A manutenção dos registros de
marcas é realizada pelo pagamento periódico de contribuições
ao INPI. O pagamento das devidas taxas é imprescindível para
evitar a extinção dos registros.

No âmbito judicial, os registros de marcas já concedidos podem
ser contestados por terceiros, através de processo de nulidade,
por exemplo, na hipótese de a marca não estar sendo utilizada
tal e qual concedida e para assinalar todos os produtos ou
serviços contidos no certificado de registro. Ou, ainda, caso o
registro tenha sido concedido em desacordo com a Lei
9.279/96, ou ainda, por requerimento de caducidade parcial ou
total, caso a marca esteja sendo utilizada de forma adversa da
autorizada. A possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais
na esfera penal e cível, por uso indevido de direitos de terceiros
o que pode acarretar na impossibilidade de usar a marca na
condução de suas atividades. A manutenção dos registros de
marcas é realizada pelo pagamento periódico de contribuições
ao INPI. O pagamento das devidas taxas é imprescindível para
evitar a extinção dos registros.
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A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que não perderá os direitos
sobre suas atuais marcas, no entanto, existe, a
remota possibilidade de perda de algumas marcas
consideradas estratégicas para a Companhia, o
que poderá acarretar perda substancial do ativo da
empresa. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que não perderá os direitos
sobre suas atuais marcas, no entanto, existe, a
remota possibilidade de perda de algumas marcas
consideradas estratégicas para a Companhia, o
que poderá acarretar perda substancial do ativo da
empresa. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros.

Não aplicável, trata-se de pedido de registro. De acordo com a Não aplicável, trata-se de pedido de registro, a
legislação brasileira, o uso exclusivo de uma marca para
Companhia tem mera expectativa de direito.
distinguir produtos ou serviços em todo o território nacional, com
a prerrogativa de impedir quaisquer terceiros não autorizados de
utilizá-la, somente é assegurado ao titular do registro
validamente concedido pelo INPI. Contudo, de acordo com o
artigo 129, §1º, da Lei 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial),
a Companhia tem direito de precedência de registro sobre
outras marcas idênticas ou semelhantes e ainda tem
assegurado o direito de zelar pela integridade material e
reputação da marca, mesmo antes de concedido o registro pelo
INPI.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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Registro nº 901866334, Até 03/07/2022
para a marca mista “V
VIVARA”, na Classe
NCL (9) 14

Registro nº 905719107, Até 02/02/2026
para a marca mista “V
VIVARA”, na Classe
NCL (10) 16

Registro nº 901866423, Até 03/07/2022
para a marca mista “V
VIVARA”, na Classe
NCL (9) 18

Marcas

Marcas

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

No âmbito judicial, os registros de marcas já concedidos podem
ser contestados por terceiros, através de processo de nulidade,
por exemplo, na hipótese de a marca não estar sendo utilizada
tal e qual concedida e para assinalar todos os produtos ou
serviços contidos no certificado de registro. Ou, ainda, caso o
registro tenha sido concedido em desacordo com a Lei
9.279/96, ou ainda, por requerimento de caducidade parcial ou
total, caso a marca esteja sendo utilizada de forma adversa da
autorizada. A possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais
na esfera penal e cível, por uso indevido de direitos de terceiros
o que pode acarretar na impossibilidade de usar a marca na
condução de suas atividades. A manutenção dos registros de
marcas é realizada pelo pagamento periódico de contribuições
ao INPI. O pagamento das devidas taxas é imprescindível para
evitar a extinção dos registros.

No âmbito judicial, os registros de marcas já concedidos podem
ser contestados por terceiros, através de processo de nulidade,
por exemplo, na hipótese de a marca não estar sendo utilizada
tal e qual concedida e para assinalar todos os produtos ou
serviços contidos no certificado de registro. Ou, ainda, caso o
registro tenha sido concedido em desacordo com a Lei
9.279/96, ou ainda, por requerimento de caducidade parcial ou
total, caso a marca esteja sendo utilizada de forma adversa da
autorizada. A possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais
na esfera penal e cível, por uso indevido de direitos de terceiros
o que pode acarretar na impossibilidade de usar a marca na
condução de suas atividades. A manutenção dos registros de
marcas é realizada pelo pagamento periódico de contribuições
ao INPI. O pagamento das devidas taxas é imprescindível para
evitar a extinção dos registros.

No âmbito judicial, os registros de marcas já concedidos podem
ser contestados por terceiros, através de processo de nulidade,
por exemplo, na hipótese de a marca não estar sendo utilizada
tal e qual concedida e para assinalar todos os produtos ou
serviços contidos no certificado de registro. Ou, ainda, caso o
registro tenha sido concedido em desacordo com a Lei
9.279/96, ou ainda, por requerimento de caducidade parcial ou
total, caso a marca esteja sendo utilizada de forma adversa da
autorizada. A possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais
na esfera penal e cível, por uso indevido de direitos de terceiros
o que pode acarretar na impossibilidade de usar a marca na
condução de suas atividades. A manutenção dos registros de
marcas é realizada pelo pagamento periódico de contribuições
ao INPI. O pagamento das devidas taxas é imprescindível para
evitar a extinção dos registros.
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A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que não perderá os direitos
sobre suas atuais marcas, no entanto, existe, a
remota possibilidade de perda de algumas marcas
consideradas estratégicas para a Companhia, o
que poderá acarretar perda substancial do ativo da
empresa. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que não perderá os direitos
sobre suas atuais marcas, no entanto, existe, a
remota possibilidade de perda de algumas marcas
consideradas estratégicas para a Companhia, o
que poderá acarretar perda substancial do ativo da
empresa. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que não perderá os direitos
sobre suas atuais marcas, no entanto, existe, a
remota possibilidade de perda de algumas marcas
consideradas estratégicas para a Companhia, o
que poderá acarretar perda substancial do ativo da
empresa. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros.

Consequência da perda dos direitos
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Registro nº 901866580, Até 03/07/2022
para a marca mista “V
VIVARA”, na Classe
NCL (9) 16

Registro nº 904359360, Até 21/01/2025
para a marca mista “V
VIVARA”, na Classe
NCL (9) 14

Registro nº 820611425, Até 17/10/2020
para a marca
nominativa “VIVARA”,
na Classe NCL (7) 14

Marcas

Marcas

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

No âmbito judicial, os registros de marcas já concedidos podem
ser contestados por terceiros, através de processo de nulidade,
por exemplo, na hipótese de a marca não estar sendo utilizada
tal e qual concedida e para assinalar todos os produtos ou
serviços contidos no certificado de registro. Ou, ainda, caso o
registro tenha sido concedido em desacordo com a Lei
9.279/96, ou ainda, por requerimento de caducidade parcial ou
total, caso a marca esteja sendo utilizada de forma adversa da
autorizada. A possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais
na esfera penal e cível, por uso indevido de direitos de terceiros
o que pode acarretar na impossibilidade de usar a marca na
condução de suas atividades. A manutenção dos registros de
marcas é realizada pelo pagamento periódico de contribuições
ao INPI. O pagamento das devidas taxas é imprescindível para
evitar a extinção dos registros.

No âmbito judicial, os registros de marcas já concedidos podem
ser contestados por terceiros, através de processo de nulidade,
por exemplo, na hipótese de a marca não estar sendo utilizada
tal e qual concedida e para assinalar todos os produtos ou
serviços contidos no certificado de registro. Ou, ainda, caso o
registro tenha sido concedido em desacordo com a Lei
9.279/96, ou ainda, por requerimento de caducidade parcial ou
total, caso a marca esteja sendo utilizada de forma adversa da
autorizada. A possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais
na esfera penal e cível, por uso indevido de direitos de terceiros
o que pode acarretar na impossibilidade de usar a marca na
condução de suas atividades. A manutenção dos registros de
marcas é realizada pelo pagamento periódico de contribuições
ao INPI. O pagamento das devidas taxas é imprescindível para
evitar a extinção dos registros.

No âmbito judicial, os registros de marcas já concedidos podem
ser contestados por terceiros, através de processo de nulidade,
por exemplo, na hipótese de a marca não estar sendo utilizada
tal e qual concedida e para assinalar todos os produtos ou
serviços contidos no certificado de registro. Ou, ainda, caso o
registro tenha sido concedido em desacordo com a Lei
9.279/96, ou ainda, por requerimento de caducidade parcial ou
total, caso a marca esteja sendo utilizada de forma adversa da
autorizada. A possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais
na esfera penal e cível, por uso indevido de direitos de terceiros
o que pode acarretar na impossibilidade de usar a marca na
condução de suas atividades. A manutenção dos registros de
marcas é realizada pelo pagamento periódico de contribuições
ao INPI. O pagamento das devidas taxas é imprescindível para
evitar a extinção dos registros.
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A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que não perderá os direitos
sobre suas atuais marcas, no entanto, existe, a
remota possibilidade de perda de algumas marcas
consideradas estratégicas para a Companhia, o
que poderá acarretar perda substancial do ativo da
empresa. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que não perderá os direitos
sobre suas atuais marcas, no entanto, existe, a
remota possibilidade de perda de algumas marcas
consideradas estratégicas para a Companhia, o
que poderá acarretar perda substancial do ativo da
empresa. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que não perderá os direitos
sobre suas atuais marcas, no entanto, existe, a
remota possibilidade de perda de algumas marcas
consideradas estratégicas para a Companhia, o
que poderá acarretar perda substancial do ativo da
empresa. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros.

Consequência da perda dos direitos
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Registro nº 822094363, Até 10/01/2026
para a marca
nominativa “VIVARA”,
na Classe NCL (7) 18

Registro nº 826283047, Até 03/10/2027
para a marca
nominativa “VIVARA”,
na Classe NCL (8) 03

Registro nº 829897992, Até 03/04/2028
para a marca
nominativa “VIVARA”,
na Classe NCL (9) 09

Marcas

Marcas

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

No âmbito judicial, os registros de marcas já concedidos podem
ser contestados por terceiros, através de processo de nulidade,
por exemplo, na hipótese de a marca não estar sendo utilizada
tal e qual concedida e para assinalar todos os produtos ou
serviços contidos no certificado de registro. Ou, ainda, caso o
registro tenha sido concedido em desacordo com a Lei
9.279/96, ou ainda, por requerimento de caducidade parcial ou
total, caso a marca esteja sendo utilizada de forma adversa da
autorizada. A possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais
na esfera penal e cível, por uso indevido de direitos de terceiros
o que pode acarretar na impossibilidade de usar a marca na
condução de suas atividades. A manutenção dos registros de
marcas é realizada pelo pagamento periódico de contribuições
ao INPI. O pagamento das devidas taxas é imprescindível para
evitar a extinção dos registros.

No âmbito judicial, os registros de marcas já concedidos podem
ser contestados por terceiros, através de processo de nulidade,
por exemplo, na hipótese de a marca não estar sendo utilizada
tal e qual concedida e para assinalar todos os produtos ou
serviços contidos no certificado de registro. Ou, ainda, caso o
registro tenha sido concedido em desacordo com a Lei
9.279/96, ou ainda, por requerimento de caducidade parcial ou
total, caso a marca esteja sendo utilizada de forma adversa da
autorizada. A possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais
na esfera penal e cível, por uso indevido de direitos de terceiros
o que pode acarretar na impossibilidade de usar a marca na
condução de suas atividades. A manutenção dos registros de
marcas é realizada pelo pagamento periódico de contribuições
ao INPI. O pagamento das devidas taxas é imprescindível para
evitar a extinção dos registros.

No âmbito judicial, os registros de marcas já concedidos podem
ser contestados por terceiros, através de processo de nulidade,
por exemplo, na hipótese de a marca não estar sendo utilizada
tal e qual concedida e para assinalar todos os produtos ou
serviços contidos no certificado de registro. Ou, ainda, caso o
registro tenha sido concedido em desacordo com a Lei
9.279/96, ou ainda, por requerimento de caducidade parcial ou
total, caso a marca esteja sendo utilizada de forma adversa da
autorizada. A possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais
na esfera penal e cível, por uso indevido de direitos de terceiros
o que pode acarretar na impossibilidade de usar a marca na
condução de suas atividades. A manutenção dos registros de
marcas é realizada pelo pagamento periódico de contribuições
ao INPI. O pagamento das devidas taxas é imprescindível para
evitar a extinção dos registros.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que não perderá os direitos
sobre suas atuais marcas, no entanto, existe, a
remota possibilidade de perda de algumas marcas
consideradas estratégicas para a Companhia, o
que poderá acarretar perda substancial do ativo da
empresa. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que não perderá os direitos
sobre suas atuais marcas, no entanto, existe, a
remota possibilidade de perda de algumas marcas
consideradas estratégicas para a Companhia, o
que poderá acarretar perda substancial do ativo da
empresa. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que não perderá os direitos
sobre suas atuais marcas, no entanto, existe, a
remota possibilidade de perda de algumas marcas
consideradas estratégicas para a Companhia, o
que poderá acarretar perda substancial do ativo da
empresa. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros.
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No âmbito judicial, os registros de marcas já concedidos podem
ser contestados por terceiros, através de processo de nulidade,
por exemplo, na hipótese de a marca não estar sendo utilizada
tal e qual concedida e para assinalar todos os produtos ou
serviços contidos no certificado de registro. Ou, ainda, caso o
registro tenha sido concedido em desacordo com a Lei
9.279/96, ou ainda, por requerimento de caducidade parcial ou
total, caso a marca esteja sendo utilizada de forma adversa da
autorizada. A possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais
na esfera penal e cível, por uso indevido de direitos de terceiros
o que pode acarretar na impossibilidade de usar a marca na
condução de suas atividades. A manutenção dos registros de
marcas é realizada pelo pagamento periódico de contribuições
ao INPI. O pagamento das devidas taxas é imprescindível para
evitar a extinção dos registros.
No âmbito judicial, os registros de marcas já concedidos podem
ser contestados por terceiros, através de processo de nulidade,
por exemplo, na hipótese de a marca não estar sendo utilizada
tal e qual concedida e para assinalar todos os produtos ou
serviços contidos no certificado de registro. Ou, ainda, caso o
registro tenha sido concedido em desacordo com a Lei
9.279/96, ou ainda, por requerimento de caducidade parcial ou
total, caso a marca esteja sendo utilizada de forma adversa da
autorizada. A possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais
na esfera penal e cível, por uso indevido de direitos de terceiros
o que pode acarretar na impossibilidade de usar a marca na
condução de suas atividades. A manutenção dos registros de
marcas é realizada pelo pagamento periódico de contribuições
ao INPI. O pagamento das devidas taxas é imprescindível para
evitar a extinção dos registros.

Registro nº 903881497, Até 04/01/2024
para a marca
nominativa “VIVARA”,
na Classe NCL (9) 16

Registro nº 909528373, Até 10/10/2027
para a marca
nominativa “VIVARA”,
na Classe NCL (10) 35

Marcas

Marcas

No âmbito judicial, os registros de marcas já concedidos podem
ser contestados por terceiros, através de processo de nulidade,
por exemplo, na hipótese de a marca não estar sendo utilizada
tal e qual concedida e para assinalar todos os produtos ou
serviços contidos no certificado de registro. Ou, ainda, caso o
registro tenha sido concedido em desacordo com a Lei
9.279/96, ou ainda, por requerimento de caducidade parcial ou
total, caso a marca esteja sendo utilizada de forma adversa da
autorizada. A possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais
na esfera penal e cível, por uso indevido de direitos de terceiros
o que pode acarretar na impossibilidade de usar a marca na
condução de suas atividades. A manutenção dos registros de
marcas é realizada pelo pagamento periódico de contribuições
ao INPI. O pagamento das devidas taxas é imprescindível para
evitar a extinção dos registros.

Registro nº 900664169, Até 19/01/2030
para a marca
nominativa “VIVARA”,
na Classe NCL (9) 16

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo
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A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que não perderá os direitos
sobre suas atuais marcas, no entanto, existe, a
remota possibilidade de perda de algumas marcas
consideradas estratégicas para a Companhia, o
que poderá acarretar perda substancial do ativo da
empresa. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que não perderá os direitos
sobre suas atuais marcas, no entanto, existe, a
remota possibilidade de perda de algumas marcas
consideradas estratégicas para a Companhia, o
que poderá acarretar perda substancial do ativo da
empresa. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que não perderá os direitos
sobre suas atuais marcas, no entanto, existe, a
remota possibilidade de perda de algumas marcas
consideradas estratégicas para a Companhia, o
que poderá acarretar perda substancial do ativo da
empresa. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros.
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Registro nº 829897984, Até 03/04/2028
para a marca mista
“VIVARA”, na Classe
NCL (9) 09

Registro nº 826283039, Até 03/10/2027
para a marca mista
“VIVARA”, na Classe
NCL (8) 03

Marcas

Marcas

Registro nº 915802015, Até 02/07/2029
para a marca
nominativa “VIVARA”,
na Classe NCL (11) 14

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

Consequência da perda dos direitos

No âmbito judicial, os registros de marcas já concedidos podem
ser contestados por terceiros, através de processo de nulidade,
por exemplo, na hipótese de a marca não estar sendo utilizada
tal e qual concedida e para assinalar todos os produtos ou
serviços contidos no certificado de registro. Ou, ainda, caso o
registro tenha sido concedido em desacordo com a Lei
9.279/96, ou ainda, por requerimento de caducidade parcial ou
total, caso a marca esteja sendo utilizada de forma adversa da
autorizada. A possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais
na esfera penal e cível, por uso indevido de direitos de terceiros
o que pode acarretar na impossibilidade de usar a marca na
condução de suas atividades. A manutenção dos registros de
marcas é realizada pelo pagamento periódico de contribuições
ao INPI. O pagamento das devidas taxas é imprescindível para
evitar a extinção dos registros.

No âmbito judicial, os registros de marcas já concedidos podem
ser contestados por terceiros, através de processo de nulidade,
por exemplo, na hipótese de a marca não estar sendo utilizada
tal e qual concedida e para assinalar todos os produtos ou
serviços contidos no certificado de registro. Ou, ainda, caso o
registro tenha sido concedido em desacordo com a Lei
9.279/96, ou ainda, por requerimento de caducidade parcial ou
total, caso a marca esteja sendo utilizada de forma adversa da
autorizada. A possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais
na esfera penal e cível, por uso indevido de direitos de terceiros
o que pode acarretar na impossibilidade de usar a marca na
condução de suas atividades. A manutenção dos registros de
marcas é realizada pelo pagamento periódico de contribuições
ao INPI. O pagamento das devidas taxas é imprescindível para
evitar a extinção dos registros.
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A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que não perderá os direitos
sobre suas atuais marcas, no entanto, existe, a
remota possibilidade de perda de algumas marcas
consideradas estratégicas para a Companhia, o
que poderá acarretar perda substancial do ativo da
empresa. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que não perderá os direitos
sobre suas atuais marcas, no entanto, existe, a
remota possibilidade de perda de algumas marcas
consideradas estratégicas para a Companhia, o
que poderá acarretar perda substancial do ativo da
empresa. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros.

Não aplicável, trata-se de pedido de registro. De acordo com a Não aplicável, trata-se de pedido de registro, a
legislação brasileira, o uso exclusivo de uma marca para
Companhia tem mera expectativa de direito.
distinguir produtos ou serviços em todo o território nacional, com
a prerrogativa de impedir quaisquer terceiros não autorizados de
utilizá-la, somente é assegurado ao titular do registro
validamente concedido pelo INPI. Contudo, de acordo com o
artigo 129, §1º, da Lei 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial),
a Companhia tem direito de precedência de registro sobre
outras marcas idênticas ou semelhantes e ainda tem
assegurado o direito de zelar pela integridade material e
reputação da marca, mesmo antes de concedido o registro pelo
INPI.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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Registro nº 824858280, Até 02/05/2027
para a marca mista
“VIVARA”, na Classe
NCL (8) 14

Registro nº 825878136, Até 31/07/2027
para a marca mista
“VIVARA”, na Classe
NCL (8) 16

Registro nº 905718879 Até 02/02/2026
para a marca mista
“VIVARA”, na Classe
NCL (10) 16

Marcas

Marcas

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

No âmbito judicial, os registros de marcas já concedidos podem
ser contestados por terceiros, através de processo de nulidade,
por exemplo, na hipótese de a marca não estar sendo utilizada
tal e qual concedida e para assinalar todos os produtos ou
serviços contidos no certificado de registro. Ou, ainda, caso o
registro tenha sido concedido em desacordo com a Lei
9.279/96, ou ainda, por requerimento de caducidade parcial ou
total, caso a marca esteja sendo utilizada de forma adversa da
autorizada. A possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais
na esfera penal e cível, por uso indevido de direitos de terceiros
o que pode acarretar na impossibilidade de usar a marca na
condução de suas atividades. A manutenção dos registros de
marcas é realizada pelo pagamento periódico de contribuições
ao INPI. O pagamento das devidas taxas é imprescindível para
evitar a extinção dos registros.

No âmbito judicial, os registros de marcas já concedidos podem
ser contestados por terceiros, através de processo de nulidade,
por exemplo, na hipótese de a marca não estar sendo utilizada
tal e qual concedida e para assinalar todos os produtos ou
serviços contidos no certificado de registro. Ou, ainda, caso o
registro tenha sido concedido em desacordo com a Lei
9.279/96, ou ainda, por requerimento de caducidade parcial ou
total, caso a marca esteja sendo utilizada de forma adversa da
autorizada. A possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais
na esfera penal e cível, por uso indevido de direitos de terceiros
o que pode acarretar na impossibilidade de usar a marca na
condução de suas atividades. A manutenção dos registros de
marcas é realizada pelo pagamento periódico de contribuições
ao INPI. O pagamento das devidas taxas é imprescindível para
evitar a extinção dos registros.

No âmbito judicial, os registros de marcas já concedidos podem
ser contestados por terceiros, através de processo de nulidade,
por exemplo, na hipótese de a marca não estar sendo utilizada
tal e qual concedida e para assinalar todos os produtos ou
serviços contidos no certificado de registro. Ou, ainda, caso o
registro tenha sido concedido em desacordo com a Lei
9.279/96, ou ainda, por requerimento de caducidade parcial ou
total, caso a marca esteja sendo utilizada de forma adversa da
autorizada. A possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais
na esfera penal e cível, por uso indevido de direitos de terceiros
o que pode acarretar na impossibilidade de usar a marca na
condução de suas atividades. A manutenção dos registros de
marcas é realizada pelo pagamento periódico de contribuições
ao INPI. O pagamento das devidas taxas é imprescindível para
evitar a extinção dos registros.
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A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que não perderá os direitos
sobre suas atuais marcas, no entanto, existe, a
remota possibilidade de perda de algumas marcas
consideradas estratégicas para a Companhia, o
que poderá acarretar perda substancial do ativo da
empresa. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que não perderá os direitos
sobre suas atuais marcas, no entanto, existe, a
remota possibilidade de perda de algumas marcas
consideradas estratégicas para a Companhia, o
que poderá acarretar perda substancial do ativo da
empresa. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que não perderá os direitos
sobre suas atuais marcas, no entanto, existe, a
remota possibilidade de perda de algumas marcas
consideradas estratégicas para a Companhia, o
que poderá acarretar perda substancial do ativo da
empresa. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros.

Consequência da perda dos direitos
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Registro nº 905718941, Até 02/02/2026
para a marca mista
“VIVARA”, na Classe
NCL (10) 16

Registro nº 900664207, Até 19/01/2030
para a marca mista
“VIVARA”, na Classe
NCL (9) 18

Registro nº 909528080, Até 10/10/2027
para a marca mista
“VIVARA”, na Classe
NCL (10) 35

Marcas

Marcas

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

No âmbito judicial, os registros de marcas já concedidos podem
ser contestados por terceiros, através de processo de nulidade,
por exemplo, na hipótese de a marca não estar sendo utilizada
tal e qual concedida e para assinalar todos os produtos ou
serviços contidos no certificado de registro. Ou, ainda, caso o
registro tenha sido concedido em desacordo com a Lei
9.279/96, ou ainda, por requerimento de caducidade parcial ou
total, caso a marca esteja sendo utilizada de forma adversa da
autorizada. A possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais
na esfera penal e cível, por uso indevido de direitos de terceiros
o que pode acarretar na impossibilidade de usar a marca na
condução de suas atividades. A manutenção dos registros de
marcas é realizada pelo pagamento periódico de contribuições
ao INPI. O pagamento das devidas taxas é imprescindível para
evitar a extinção dos registros.

No âmbito judicial, os registros de marcas já concedidos podem
ser contestados por terceiros, através de processo de nulidade,
por exemplo, na hipótese de a marca não estar sendo utilizada
tal e qual concedida e para assinalar todos os produtos ou
serviços contidos no certificado de registro. Ou, ainda, caso o
registro tenha sido concedido em desacordo com a Lei
9.279/96, ou ainda, por requerimento de caducidade parcial ou
total, caso a marca esteja sendo utilizada de forma adversa da
autorizada. A possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais
na esfera penal e cível, por uso indevido de direitos de terceiros
o que pode acarretar na impossibilidade de usar a marca na
condução de suas atividades. A manutenção dos registros de
marcas é realizada pelo pagamento periódico de contribuições
ao INPI. O pagamento das devidas taxas é imprescindível para
evitar a extinção dos registros.

No âmbito judicial, os registros de marcas já concedidos podem
ser contestados por terceiros, através de processo de nulidade,
por exemplo, na hipótese de a marca não estar sendo utilizada
tal e qual concedida e para assinalar todos os produtos ou
serviços contidos no certificado de registro. Ou, ainda, caso o
registro tenha sido concedido em desacordo com a Lei
9.279/96, ou ainda, por requerimento de caducidade parcial ou
total, caso a marca esteja sendo utilizada de forma adversa da
autorizada. A possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais
na esfera penal e cível, por uso indevido de direitos de terceiros
o que pode acarretar na impossibilidade de usar a marca na
condução de suas atividades. A manutenção dos registros de
marcas é realizada pelo pagamento periódico de contribuições
ao INPI. O pagamento das devidas taxas é imprescindível para
evitar a extinção dos registros.

Eventos que podem causar a perda dos direitos

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.b - Ativos intangíveis
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A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que não perderá os direitos
sobre suas atuais marcas, no entanto, existe, a
remota possibilidade de perda de algumas marcas
consideradas estratégicas para a Companhia, o
que poderá acarretar perda substancial do ativo da
empresa. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que não perderá os direitos
sobre suas atuais marcas, no entanto, existe, a
remota possibilidade de perda de algumas marcas
consideradas estratégicas para a Companhia, o
que poderá acarretar perda substancial do ativo da
empresa. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que não perderá os direitos
sobre suas atuais marcas, no entanto, existe, a
remota possibilidade de perda de algumas marcas
consideradas estratégicas para a Companhia, o
que poderá acarretar perda substancial do ativo da
empresa. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros.

Consequência da perda dos direitos
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Registro nº 811205029, Até 04/09/2024
para a marca mista
“VIVARA”, na Classe
Nacional 14:10-20-30

Registro nº 909730652, Até 23/01/2028
para a marca mista
“VV”, na Classe NCL
(10) 03

Registro nº 909730296, Até 23/01/2028
para a marca mista
“VV”, na Classe NCL
(10) 09

Marcas

Marcas

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

No âmbito judicial, os registros de marcas já concedidos podem
ser contestados por terceiros, através de processo de nulidade,
por exemplo, na hipótese de a marca não estar sendo utilizada
tal e qual concedida e para assinalar todos os produtos ou
serviços contidos no certificado de registro. Ou, ainda, caso o
registro tenha sido concedido em desacordo com a Lei
9.279/96, ou ainda, por requerimento de caducidade parcial ou
total, caso a marca esteja sendo utilizada de forma adversa da
autorizada. A possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais
na esfera penal e cível, por uso indevido de direitos de terceiros
o que pode acarretar na impossibilidade de usar a marca na
condução de suas atividades. A manutenção dos registros de
marcas é realizada pelo pagamento periódico de contribuições
ao INPI. O pagamento das devidas taxas é imprescindível para
evitar a extinção dos registros.

No âmbito judicial, os registros de marcas já concedidos podem
ser contestados por terceiros, através de processo de nulidade,
por exemplo, na hipótese de a marca não estar sendo utilizada
tal e qual concedida e para assinalar todos os produtos ou
serviços contidos no certificado de registro. Ou, ainda, caso o
registro tenha sido concedido em desacordo com a Lei
9.279/96, ou ainda, por requerimento de caducidade parcial ou
total, caso a marca esteja sendo utilizada de forma adversa da
autorizada. A possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais
na esfera penal e cível, por uso indevido de direitos de terceiros
o que pode acarretar na impossibilidade de usar a marca na
condução de suas atividades. A manutenção dos registros de
marcas é realizada pelo pagamento periódico de contribuições
ao INPI. O pagamento das devidas taxas é imprescindível para
evitar a extinção dos registros.

No âmbito judicial, os registros de marcas já concedidos podem
ser contestados por terceiros, através de processo de nulidade,
por exemplo, na hipótese de a marca não estar sendo utilizada
tal e qual concedida e para assinalar todos os produtos ou
serviços contidos no certificado de registro. Ou, ainda, caso o
registro tenha sido concedido em desacordo com a Lei
9.279/96, ou ainda, por requerimento de caducidade parcial ou
total, caso a marca esteja sendo utilizada de forma adversa da
autorizada. A possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais
na esfera penal e cível, por uso indevido de direitos de terceiros
o que pode acarretar na impossibilidade de usar a marca na
condução de suas atividades. A manutenção dos registros de
marcas é realizada pelo pagamento periódico de contribuições
ao INPI. O pagamento das devidas taxas é imprescindível para
evitar a extinção dos registros.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que não perderá os direitos
sobre suas atuais marcas, no entanto, existe, a
remota possibilidade de perda de algumas marcas
consideradas estratégicas para a Companhia, o
que poderá acarretar perda substancial do ativo da
empresa. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que não perderá os direitos
sobre suas atuais marcas, no entanto, existe, a
remota possibilidade de perda de algumas marcas
consideradas estratégicas para a Companhia, o
que poderá acarretar perda substancial do ativo da
empresa. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que não perderá os direitos
sobre suas atuais marcas, no entanto, existe, a
remota possibilidade de perda de algumas marcas
consideradas estratégicas para a Companhia, o
que poderá acarretar perda substancial do ativo da
empresa. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros.

Consequência da perda dos direitos
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Registro nº 909730881, Até 23/01/2028
para a marca mista
“VV”, na Classe NCL
(10) 14

Registro nº 909730342, Até 23/01/2028
para a marca mista
“VV”, na Classe NCL
(10) 16

Registro nº 909730148, Até 23/01/2028
para a marca mista
“VV”, na Classe NCL
(10) 18

Marcas

Marcas

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

No âmbito judicial, os registros de marcas já concedidos podem
ser contestados por terceiros, através de processo de nulidade,
por exemplo, na hipótese de a marca não estar sendo utilizada
tal e qual concedida e para assinalar todos os produtos ou
serviços contidos no certificado de registro. Ou, ainda, caso o
registro tenha sido concedido em desacordo com a Lei
9.279/96, ou ainda, por requerimento de caducidade parcial ou
total, caso a marca esteja sendo utilizada de forma adversa da
autorizada. A possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais
na esfera penal e cível, por uso indevido de direitos de terceiros
o que pode acarretar na impossibilidade de usar a marca na
condução de suas atividades. A manutenção dos registros de
marcas é realizada pelo pagamento periódico de contribuições
ao INPI. O pagamento das devidas taxas é imprescindível para
evitar a extinção dos registros.

No âmbito judicial, os registros de marcas já concedidos podem
ser contestados por terceiros, através de processo de nulidade,
por exemplo, na hipótese de a marca não estar sendo utilizada
tal e qual concedida e para assinalar todos os produtos ou
serviços contidos no certificado de registro. Ou, ainda, caso o
registro tenha sido concedido em desacordo com a Lei
9.279/96, ou ainda, por requerimento de caducidade parcial ou
total, caso a marca esteja sendo utilizada de forma adversa da
autorizada. A possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais
na esfera penal e cível, por uso indevido de direitos de terceiros
o que pode acarretar na impossibilidade de usar a marca na
condução de suas atividades. A manutenção dos registros de
marcas é realizada pelo pagamento periódico de contribuições
ao INPI. O pagamento das devidas taxas é imprescindível para
evitar a extinção dos registros.

No âmbito judicial, os registros de marcas já concedidos podem
ser contestados por terceiros, através de processo de nulidade,
por exemplo, na hipótese de a marca não estar sendo utilizada
tal e qual concedida e para assinalar todos os produtos ou
serviços contidos no certificado de registro. Ou, ainda, caso o
registro tenha sido concedido em desacordo com a Lei
9.279/96, ou ainda, por requerimento de caducidade parcial ou
total, caso a marca esteja sendo utilizada de forma adversa da
autorizada. A possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais
na esfera penal e cível, por uso indevido de direitos de terceiros
o que pode acarretar na impossibilidade de usar a marca na
condução de suas atividades. A manutenção dos registros de
marcas é realizada pelo pagamento periódico de contribuições
ao INPI. O pagamento das devidas taxas é imprescindível para
evitar a extinção dos registros.

Eventos que podem causar a perda dos direitos

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.b - Ativos intangíveis
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A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que não perderá os direitos
sobre suas atuais marcas, no entanto, existe, a
remota possibilidade de perda de algumas marcas
consideradas estratégicas para a Companhia, o
que poderá acarretar perda substancial do ativo da
empresa. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que não perderá os direitos
sobre suas atuais marcas, no entanto, existe, a
remota possibilidade de perda de algumas marcas
consideradas estratégicas para a Companhia, o
que poderá acarretar perda substancial do ativo da
empresa. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que não perderá os direitos
sobre suas atuais marcas, no entanto, existe, a
remota possibilidade de perda de algumas marcas
consideradas estratégicas para a Companhia, o
que poderá acarretar perda substancial do ativo da
empresa. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros.

Consequência da perda dos direitos
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Nome de domínio na internet

conipaind.com.br

conipa.ind.br

Nome de domínio na internet

Até 21/09/2020

Até 26/08/2020

Registro nº 909730504, Até 23/01/2028
para a marca mista
“VV”, na Classe NCL
(10) 35

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionado à (i)
falta de pagamento de manutenção do domínio; (ii) constatação,
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
CPF, razão social ou nome falto, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
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 detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou expressa solicitação do requerente
do registro do domínio.

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionado à (i)
falta de pagamento de manutenção do domínio; (ii) constatação,
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
CPF, razão social ou nome falto, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
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 detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou expressa solicitação do requerente
do registro do domínio.

No âmbito judicial, os registros de marcas já concedidos podem
ser contestados por terceiros, através de processo de nulidade,
por exemplo, na hipótese de a marca não estar sendo utilizada
tal e qual concedida e para assinalar todos os produtos ou
serviços contidos no certificado de registro. Ou, ainda, caso o
registro tenha sido concedido em desacordo com a Lei
9.279/96, ou ainda, por requerimento de caducidade parcial ou
total, caso a marca esteja sendo utilizada de forma adversa da
autorizada. A possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais
na esfera penal e cível, por uso indevido de direitos de terceiros
o que pode acarretar na impossibilidade de usar a marca na
condução de suas atividades. A manutenção dos registros de
marcas é realizada pelo pagamento periódico de contribuições
ao INPI. O pagamento das devidas taxas é imprescindível para
evitar a extinção dos registros.

Eventos que podem causar a perda dos direitos

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.b - Ativos intangíveis
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Não há como quantificar o impacto, sendo certo,
contudo, que com a perda do nome de domínio,
este poderá ser registrado por terceiros e se
tornará inoperante para a operação.

Não há como quantificar o impacto, sendo certo,
contudo, que com a perda do nome de domínio,
este poderá ser registrado por terceiros e se
tornará inoperante para a operação.
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A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que não perderá os direitos
sobre suas atuais marcas, no entanto, existe, a
remota possibilidade de perda de algumas marcas
consideradas estratégicas para a Companhia, o
que poderá acarretar perda substancial do ativo da
empresa. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros.
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Nome de domínio na internet

tellerina.com.br

Nome de domínio na internet

vivararelogiosoff.com.b Até 03/03/2021
r

Até 19/04/2021

lifebyvivaralovers.com. Até 21/09/2021
br

Nome de domínio na internet

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionado à (i)
falta de pagamento de manutenção do domínio; (ii) constatação,
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
CPF, razão social ou nome falto, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
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 detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou expressa solicitação do requerente
do registro do domínio.

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionado à (i)
falta de pagamento de manutenção do domínio; (ii) constatação,
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
CPF, razão social ou nome falto, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
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 detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou expressa solicitação do requerente
do registro do domínio.

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionado à (i)
falta de pagamento de manutenção do domínio; (ii) constatação,
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
CPF, razão social ou nome falto, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
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 detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou expressa solicitação do requerente
do registro do domínio.

Eventos que podem causar a perda dos direitos

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.b - Ativos intangíveis

Formulário de Referência - 2019 - Vivara Participações S.A.

Não há como quantificar o impacto, sendo certo,
contudo, que com a perda do nome de domínio,
este poderá ser registrado por terceiros e se
tornará inoperante para a operação.

Não há como quantificar o impacto, sendo certo,
contudo, que com a perda do nome de domínio,
este poderá ser registrado por terceiros e se
tornará inoperante para a operação.

Não há como quantificar o impacto, sendo certo,
contudo, que com a perda do nome de domínio,
este poderá ser registrado por terceiros e se
tornará inoperante para a operação.

Consequência da perda dos direitos

PÁGINA: 179 de 376

Versão : 1

580

vivara.com.br

Até 08/03/2022

lovelifebyvivara.com.br Até 08/10/2021

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

joalheriaalmagemea.co Até 07/01/2020
m.br

Nome de domínio na internet

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionado à (i)
falta de pagamento de manutenção do domínio; (ii) constatação,
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
CPF, razão social ou nome falto, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
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 detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou expressa solicitação do requerente
do registro do domínio.

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionado à (i)
falta de pagamento de manutenção do domínio; (ii) constatação,
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
CPF, razão social ou nome falto, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
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 detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou expressa solicitação do requerente
do registro do domínio.

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionado à (i)
falta de pagamento de manutenção do domínio; (ii) constatação,
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
CPF, razão social ou nome falto, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
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 detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou expressa solicitação do requerente
do registro do domínio.

Eventos que podem causar a perda dos direitos

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.b - Ativos intangíveis

Formulário de Referência - 2019 - Vivara Participações S.A.

Não há como quantificar o impacto, sendo certo,
contudo, que com a perda do nome de domínio,
este poderá ser registrado por terceiros e se
tornará inoperante para a operação.

Não há como quantificar o impacto, sendo certo,
contudo, que com a perda do nome de domínio,
este poderá ser registrado por terceiros e se
tornará inoperante para a operação.

Não há como quantificar o impacto, sendo certo,
contudo, que com a perda do nome de domínio,
este poderá ser registrado por terceiros e se
tornará inoperante para a operação.

Consequência da perda dos direitos

PÁGINA: 180 de 376

Versão : 1

581

Nome de domínio na internet

vivaraonline.com.br

nossocanalaberto.com. Até 04/05/2021
br

Nome de domínio na internet

Até 02/01/2020

Até 20/03/2021

lbjewellery.com.br

Nome de domínio na internet

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionado à (i)
falta de pagamento de manutenção do domínio; (ii) constatação,
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
CPF, razão social ou nome falto, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
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 detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou expressa solicitação do requerente
do registro do domínio.

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionado à (i)
falta de pagamento de manutenção do domínio; (ii) constatação,
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
CPF, razão social ou nome falto, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
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 detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou expressa solicitação do requerente
do registro do domínio.

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionado à (i)
falta de pagamento de manutenção do domínio; (ii) constatação,
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
CPF, razão social ou nome falto, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
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 detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou expressa solicitação do requerente
do registro do domínio.

Eventos que podem causar a perda dos direitos

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.b - Ativos intangíveis

Formulário de Referência - 2019 - Vivara Participações S.A.

Não há como quantificar o impacto, sendo certo,
contudo, que com a perda do nome de domínio,
este poderá ser registrado por terceiros e se
tornará inoperante para a operação.

Não há como quantificar o impacto, sendo certo,
contudo, que com a perda do nome de domínio,
este poderá ser registrado por terceiros e se
tornará inoperante para a operação.

Não há como quantificar o impacto, sendo certo,
contudo, que com a perda do nome de domínio,
este poderá ser registrado por terceiros e se
tornará inoperante para a operação.

Consequência da perda dos direitos

PÁGINA: 181 de 376

Versão : 1

582

joiasag.com.br

Até 07/01/2020

almagemeajoias.com.b Até 08/09/2020
r

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

almagemeajoalheria.co Até 07/01/2020
m.br

Nome de domínio na internet

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionado à (i)
falta de pagamento de manutenção do domínio; (ii) constatação,
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
CPF, razão social ou nome falto, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
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 detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou expressa solicitação do requerente
do registro do domínio.

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionado à (i)
falta de pagamento de manutenção do domínio; (ii) constatação,
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
CPF, razão social ou nome falto, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
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 detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou expressa solicitação do requerente
do registro do domínio.

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionado à (i)
falta de pagamento de manutenção do domínio; (ii) constatação,
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
CPF, razão social ou nome falto, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
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 detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou expressa solicitação do requerente
do registro do domínio.

Eventos que podem causar a perda dos direitos

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.b - Ativos intangíveis

Formulário de Referência - 2019 - Vivara Participações S.A.

Não há como quantificar o impacto, sendo certo,
contudo, que com a perda do nome de domínio,
este poderá ser registrado por terceiros e se
tornará inoperante para a operação.

Não há como quantificar o impacto, sendo certo,
contudo, que com a perda do nome de domínio,
este poderá ser registrado por terceiros e se
tornará inoperante para a operação.

Não há como quantificar o impacto, sendo certo,
contudo, que com a perda do nome de domínio,
este poderá ser registrado por terceiros e se
tornará inoperante para a operação.

Consequência da perda dos direitos

PÁGINA: 182 de 376

Versão : 1

583

Registro nº
BR302018054388-2,
para Configuração
Aplicada A/Em Joia

Até 19/09/2043

Registro nº DI7100137- Até 17/01/2036
9, para Configuração
Aplicada Em Adorno

Patentes

Patentes

joiasalmagemea.com.b Até 07/01/2020
r

Nome de domínio na internet

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

Os eventos que podem causar a perda dos direitos sobre
desenhos industriais são: (a) expiração do prazo de vigência,
sem o pagamento das taxas oficiais para renovação; (b)
renúncia do direito por seu titular; (c) caducidade ou declaração
de nulidade do pedido, obtida por terceiro em processo
administrativo. No âmbito judicial, não é possível assegurar que
terceiros não venham a alegar que a Companhia está violando
seus direitos de propriedade intelectual e que eventualmente
obtenham êxito.

Os eventos que podem causar a perda dos direitos sobre
desenhos industriais são: (a) expiração do prazo de vigência,
sem o pagamento das taxas oficiais para renovação; (b)
renúncia do direito por seu titular; (c) caducidade ou declaração
de nulidade do pedido, obtida por terceiro em processo
administrativo. No âmbito judicial, não é possível assegurar que
terceiros não venham a alegar que a Companhia está violando
seus direitos de propriedade intelectual e que eventualmente
obtenham êxito.

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionado à (i)
falta de pagamento de manutenção do domínio; (ii) constatação,
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
CPF, razão social ou nome falto, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
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 detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou expressa solicitação do requerente
do registro do domínio.

Eventos que podem causar a perda dos direitos

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.b - Ativos intangíveis

Formulário de Referência - 2019 - Vivara Participações S.A.

PÁGINA: 183 de 376

Não há dependência dos Desenhos Industriais
para a operação das Companhias. Contudo, a
eventual perda dos direitos sobre os desenhos
industriais acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre os mesmos em território nacional.
Em decorrência disso, a Companhia encontraria
dificuldades para impedir terceiros de utilizar
produtos idênticos ou semelhantes aos seus.
Ainda, uma vez que a Companhia não comprove
ser legítima titular dos desenhos industriais,
haveria a possibilidade de sofrer demandas
judiciais na esfera penal e cível, por uso indevido
de propriedade intelectual e violação de direitos de
terceiros.

Não há dependência dos Desenhos Industriais
para a operação das Companhias. Contudo, a
eventual perda dos direitos sobre os desenhos
industriais acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre os mesmos em território nacional.
Em decorrência disso, a Companhia encontraria
dificuldades para impedir terceiros de utilizar
produtos idênticos ou semelhantes aos seus.
Ainda, uma vez que a Companhia não comprove
ser legítima titular dos desenhos industriais,
haveria a possibilidade de sofrer demandas
judiciais na esfera penal e cível, por uso indevido
de propriedade intelectual e violação de direitos de
terceiros.

Não há como quantificar o impacto, sendo certo,
contudo, que com a perda do nome de domínio,
este poderá ser registrado por terceiros e se
tornará inoperante para a operação.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

584

Descrição do ativo

Registro nº
BR302018054389-0,
para Configuração
Aplicada A/Em Joia

Pedido de Registro nº
BR302018054387-4,
para Configuração
Aplicada A/Em Joia

Registro nº
BR302018054390-4,
para Configuração
Aplicada A/Em Joia

Tipo de ativo

Patentes

Patentes

Patentes

Até 19/09/2043

Os eventos que podem causar a perda dos direitos sobre
desenhos industriais são: (a) expiração do prazo de vigência,
sem o pagamento das taxas oficiais para renovação; (b)
renúncia do direito por seu titular; (c) caducidade ou declaração
de nulidade do pedido, obtida por terceiro em processo
administrativo. No âmbito judicial, não é possível assegurar que
terceiros não venham a alegar que a Companhia está violando
seus direitos de propriedade intelectual e que eventualmente
obtenham êxito.

Não aplicável, trata-se de pedido de registro. De acordo com a
legislação brasileira, a propriedade do desenho industrial é
adquirida somente ao titular do registro validamente concedido
pelo INPI.

Os eventos que podem causar a perda dos direitos sobre
desenhos industriais são: (a) expiração do prazo de vigência,
sem o pagamento das taxas oficiais para renovação; (b)
renúncia do direito por seu titular; (c) caducidade ou declaração
de nulidade do pedido, obtida por terceiro em processo
administrativo. No âmbito judicial, não é possível assegurar que
terceiros não venham a alegar que a Companhia está violando
seus direitos de propriedade intelectual e que eventualmente
obtenham êxito.

Até 19/09/2043

N/A

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Duração

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.b - Ativos intangíveis

Formulário de Referência - 2019 - Vivara Participações S.A.

PÁGINA: 184 de 376

Não há dependência dos Desenhos Industriais
para a operação das Companhias. Contudo, a
eventual perda dos direitos sobre os desenhos
industriais acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre os mesmos em território nacional.
Em decorrência disso, a Companhia encontraria
dificuldades para impedir terceiros de utilizar
produtos idênticos ou semelhantes aos seus.
Ainda, uma vez que a Companhia não comprove
ser legítima titular dos desenhos industriais,
haveria a possibilidade de sofrer demandas
judiciais na esfera penal e cível, por uso indevido
de propriedade intelectual e violação de direitos de
terceiros.

Não aplicável, trata-se de pedido de registro, a
Companhia tem mera expectativa de direito.

Não há dependência dos Desenhos Industriais
para a operação das Companhias. Contudo, a
eventual perda dos direitos sobre os desenhos
industriais acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre os mesmos em território nacional.
Em decorrência disso, a Companhia encontraria
dificuldades para impedir terceiros de utilizar
produtos idênticos ou semelhantes aos seus.
Ainda, uma vez que a Companhia não comprove
ser legítima titular dos desenhos industriais,
haveria a possibilidade de sofrer demandas
judiciais na esfera penal e cível, por uso indevido
de propriedade intelectual e violação de direitos de
terceiros.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

585

Registro nº
BR302018054943-0,
para Configuração
Aplicada A/Em Joia

Patentes

Registro nº
BR302018054384-0,
para Configuração
Aplicada A/Em Joia

Patentes

Pedido de Registro nº
BR302018054385-8,
para Configuração
Aplicada A/Em Joia

Registro nº
BR302018054383-1,
para Configuração
Aplicada A/Em Joia

Patentes

Patentes

Descrição do ativo

Tipo de ativo

Os eventos que podem causar a perda dos direitos sobre
desenhos industriais são: (a) expiração do prazo de vigência,
sem o pagamento das taxas oficiais para renovação; (b)
renúncia do direito por seu titular; (c) caducidade ou declaração
de nulidade do pedido, obtida por terceiro em processo
administrativo. No âmbito judicial, não é possível assegurar que
terceiros não venham a alegar que a Companhia está violando
seus direitos de propriedade intelectual e que eventualmente
obtenham êxito.

Não aplicável, trata-se de pedido de registro. De acordo com a
legislação brasileira, a propriedade do desenho industrial é
adquirida somente ao titular do registro validamente concedido
pelo INPI.

N/A

Até 19/10/2043

Os eventos que podem causar a perda dos direitos sobre
desenhos industriais são: (a) expiração do prazo de vigência,
sem o pagamento das taxas oficiais para renovação; (b)
renúncia do direito por seu titular; (c) caducidade ou declaração
de nulidade do pedido, obtida por terceiro em processo
administrativo. No âmbito judicial, não é possível assegurar que
terceiros não venham a alegar que a Companhia está violando
seus direitos de propriedade intelectual e que eventualmente
obtenham êxito.

Os eventos que podem causar a perda dos direitos sobre
desenhos industriais são: (a) expiração do prazo de vigência,
sem o pagamento das taxas oficiais para renovação; (b)
renúncia do direito por seu titular; (c) caducidade ou declaração
de nulidade do pedido, obtida por terceiro em processo
administrativo. No âmbito judicial, não é possível assegurar que
terceiros não venham a alegar que a Companhia está violando
seus direitos de propriedade intelectual e que eventualmente
obtenham êxito.

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Até 19/09/2043

Até 19/09/2043

Duração

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.b - Ativos intangíveis

Formulário de Referência - 2019 - Vivara Participações S.A.

PÁGINA: 185 de 376

Os eventos que podem causar a perda dos
direitos sobre desenhos industriais são: (a)
expiração do prazo de vigência, sem o pagamento
das taxas oficiais para renovação; (b) renúncia do
direito por seu titular; (c) caducidade ou
declaração de nulidade do pedido, obtida por
terceiro em processo administrativo. No âmbito
judicial, não é possível assegurar que terceiros
não venham a alegar que a Companhia está
violando seus direitos de propriedade intelectual e
que eventualmente obtenham êxito.

Não aplicável, trata-se de pedido de registro, a
Companhia tem mera expectativa de direito.

Não há dependência dos Desenhos Industriais
para a operação das Companhias. Contudo, a
eventual perda dos direitos sobre os desenhos
industriais acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre os mesmos em território nacional.
Em decorrência disso, a Companhia encontraria
dificuldades para impedir terceiros de utilizar
produtos idênticos ou semelhantes aos seus.
Ainda, uma vez que a Companhia não comprove
ser legítima titular dos desenhos industriais,
haveria a possibilidade de sofrer demandas
judiciais na esfera penal e cível, por uso indevido
de propriedade intelectual e violação de direitos de
terceiros.

Não há dependência dos Desenhos Industriais
para a operação das Companhias. Contudo, a
eventual perda dos direitos sobre os desenhos
industriais acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre os mesmos em território nacional.
Em decorrência disso, a Companhia encontraria
dificuldades para impedir terceiros de utilizar
produtos idênticos ou semelhantes aos seus.
Ainda, uma vez que a Companhia não comprove
ser legítima titular dos desenhos industriais,
haveria a possibilidade de sofrer demandas
judiciais na esfera penal e cível, por uso indevido
de propriedade intelectual e violação de direitos de
terceiros.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

586

Descrição do ativo

Pedido de Registro nº
BR302018054935-0,
para Configuração
Aplicada A/Em Joia

Registro nº
BR302018054934-1,
para Configuração
Aplicada A/Em Joia

Registro nº
BR302018054941-4,
para Configuração
Aplicada A/Em Joia

Tipo de ativo

Patentes

Patentes

Patentes

Os eventos que podem causar a perda dos direitos sobre
desenhos industriais são: (a) expiração do prazo de vigência,
sem o pagamento das taxas oficiais para renovação; (b)
renúncia do direito por seu titular; (c) caducidade ou declaração
de nulidade do pedido, obtida por terceiro em processo
administrativo. No âmbito judicial, não é possível assegurar que
terceiros não venham a alegar que a Companhia está violando
seus direitos de propriedade intelectual e que eventualmente
obtenham êxito.

Os eventos que podem causar a perda dos direitos sobre
desenhos industriais são: (a) expiração do prazo de vigência,
sem o pagamento das taxas oficiais para renovação; (b)
renúncia do direito por seu titular; (c) caducidade ou declaração
de nulidade do pedido, obtida por terceiro em processo
administrativo. No âmbito judicial, não é possível assegurar que
terceiros não venham a alegar que a Companhia está violando
seus direitos de propriedade intelectual e que eventualmente
obtenham êxito.

Até 19/10/2043

Não aplicável, trata-se de pedido de registro. De acordo com a
legislação brasileira, a propriedade do desenho industrial é
adquirida somente ao titular do registro validamente concedido
pelo INPI.

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Até 19/10/2043

N/A

Duração

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.b - Ativos intangíveis
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PÁGINA: 186 de 376

Não há dependência dos Desenhos Industriais
para a operação das Companhias. Contudo, a
eventual perda dos direitos sobre os desenhos
industriais acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre os mesmos em território nacional.
Em decorrência disso, a Companhia encontraria
dificuldades para impedir terceiros de utilizar
produtos idênticos ou semelhantes aos seus.
Ainda, uma vez que a Companhia não comprove
ser legítima titular dos desenhos industriais,
haveria a possibilidade de sofrer demandas
judiciais na esfera penal e cível, por uso indevido
de propriedade intelectual e violação de direitos de
terceiros.

Não há dependência dos Desenhos Industriais
para a operação das Companhias. Contudo, a
eventual perda dos direitos sobre os desenhos
industriais acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre os mesmos em território nacional.
Em decorrência disso, a Companhia encontraria
dificuldades para impedir terceiros de utilizar
produtos idênticos ou semelhantes aos seus.
Ainda, uma vez que a Companhia não comprove
ser legítima titular dos desenhos industriais,
haveria a possibilidade de sofrer demandas
judiciais na esfera penal e cível, por uso indevido
de propriedade intelectual e violação de direitos de
terceiros.

Não aplicável, trata-se de pedido de registro, a
Companhia tem mera expectativa de direito.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

587

Registro nº
BR302018054946-5,
para Configuração
Aplicada A/Em Joia

Patentes

Registro nº
BR302018054950-3,
para Configuração
Aplicada A/Em Joia

Registro nº
BR302018054942-2,
para Configuração
Aplicada A/Em Joia

Patentes

Patentes

Descrição do ativo

Tipo de ativo

Os eventos que podem causar a perda dos direitos sobre
desenhos industriais são: (a) expiração do prazo de vigência,
sem o pagamento das taxas oficiais para renovação; (b)
renúncia do direito por seu titular; (c) caducidade ou declaração
de nulidade do pedido, obtida por terceiro em processo
administrativo. No âmbito judicial, não é possível assegurar que
terceiros não venham a alegar que a Companhia está violando
seus direitos de propriedade intelectual e que eventualmente
obtenham êxito.

Os eventos que podem causar a perda dos direitos sobre
desenhos industriais são: (a) expiração do prazo de vigência,
sem o pagamento das taxas oficiais para renovação; (b)
renúncia do direito por seu titular; (c) caducidade ou declaração
de nulidade do pedido, obtida por terceiro em processo
administrativo. No âmbito judicial, não é possível assegurar que
terceiros não venham a alegar que a Companhia está violando
seus direitos de propriedade intelectual e que eventualmente
obtenham êxito.

Até 19/10/2043

Os eventos que podem causar a perda dos direitos sobre
desenhos industriais são: (a) expiração do prazo de vigência,
sem o pagamento das taxas oficiais para renovação; (b)
renúncia do direito por seu titular; (c) caducidade ou declaração
de nulidade do pedido, obtida por terceiro em processo
administrativo. No âmbito judicial, não é possível assegurar que
terceiros não venham a alegar que a Companhia está violando
seus direitos de propriedade intelectual e que eventualmente
obtenham êxito.

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Até 19/10/2043

Até 19/10/2043

Duração

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.b - Ativos intangíveis
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PÁGINA: 187 de 376

Não há dependência dos Desenhos Industriais
para a operação das Companhias. Contudo, a
eventual perda dos direitos sobre os desenhos
industriais acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre os mesmos em território nacional.
Em decorrência disso, a Companhia encontraria
dificuldades para impedir terceiros de utilizar
produtos idênticos ou semelhantes aos seus.
Ainda, uma vez que a Companhia não comprove
ser legítima titular dos desenhos industriais,
haveria a possibilidade de sofrer demandas
judiciais na esfera penal e cível, por uso indevido
de propriedade intelectual e violação de direitos de
terceiros.

Não há dependência dos Desenhos Industriais
para a operação das Companhias. Contudo, a
eventual perda dos direitos sobre os desenhos
industriais acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre os mesmos em território nacional.
Em decorrência disso, a Companhia encontraria
dificuldades para impedir terceiros de utilizar
produtos idênticos ou semelhantes aos seus.
Ainda, uma vez que a Companhia não comprove
ser legítima titular dos desenhos industriais,
haveria a possibilidade de sofrer demandas
judiciais na esfera penal e cível, por uso indevido
de propriedade intelectual e violação de direitos de
terceiros.

Não há dependência dos Desenhos Industriais
para a operação das Companhias. Contudo, a
eventual perda dos direitos sobre os desenhos
industriais acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre os mesmos em território nacional.
Em decorrência disso, a Companhia encontraria
dificuldades para impedir terceiros de utilizar
produtos idênticos ou semelhantes aos seus.
Ainda, uma vez que a Companhia não comprove
ser legítima titular dos desenhos industriais,
haveria a possibilidade de sofrer demandas
judiciais na esfera penal e cível, por uso indevido
de propriedade intelectual e violação de direitos de
terceiros.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

588

Registro nº
BR302018054952-0,
para Configuração
Aplicada A/Em Joia

Patentes

Registro nº
BR302018054954-6,
para Configuração
Aplicada A/Em Joia

Registro nº
BR302018054945-7,
para Configuração
Aplicada A/Em Joia

Patentes

Patentes

Descrição do ativo

Tipo de ativo

Os eventos que podem causar a perda dos direitos sobre
desenhos industriais são: (a) expiração do prazo de vigência,
sem o pagamento das taxas oficiais para renovação; (b)
renúncia do direito por seu titular; (c) caducidade ou declaração
de nulidade do pedido, obtida por terceiro em processo
administrativo. No âmbito judicial, não é possível assegurar que
terceiros não venham a alegar que a Companhia está violando
seus direitos de propriedade intelectual e que eventualmente
obtenham êxito.

Os eventos que podem causar a perda dos direitos sobre
desenhos industriais são: (a) expiração do prazo de vigência,
sem o pagamento das taxas oficiais para renovação; (b)
renúncia do direito por seu titular; (c) caducidade ou declaração
de nulidade do pedido, obtida por terceiro em processo
administrativo. No âmbito judicial, não é possível assegurar que
terceiros não venham a alegar que a Companhia está violando
seus direitos de propriedade intelectual e que eventualmente
obtenham êxito.

Até 19/10/2043

Os eventos que podem causar a perda dos direitos sobre
desenhos industriais são: (a) expiração do prazo de vigência,
sem o pagamento das taxas oficiais para renovação; (b)
renúncia do direito por seu titular; (c) caducidade ou declaração
de nulidade do pedido, obtida por terceiro em processo
administrativo. No âmbito judicial, não é possível assegurar que
terceiros não venham a alegar que a Companhia está violando
seus direitos de propriedade intelectual e que eventualmente
obtenham êxito.

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Até 19/10/2043

Até 19/10/2043

Duração

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.b - Ativos intangíveis
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PÁGINA: 188 de 376

Não há dependência dos Desenhos Industriais
para a operação das Companhias. Contudo, a
eventual perda dos direitos sobre os desenhos
industriais acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre os mesmos em território nacional.
Em decorrência disso, a Companhia encontraria
dificuldades para impedir terceiros de utilizar
produtos idênticos ou semelhantes aos seus.
Ainda, uma vez que a Companhia não comprove
ser legítima titular dos desenhos industriais,
haveria a possibilidade de sofrer demandas
judiciais na esfera penal e cível, por uso indevido
de propriedade intelectual e violação de direitos de
terceiros.

Não há dependência dos Desenhos Industriais
para a operação das Companhias. Contudo, a
eventual perda dos direitos sobre os desenhos
industriais acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre os mesmos em território nacional.
Em decorrência disso, a Companhia encontraria
dificuldades para impedir terceiros de utilizar
produtos idênticos ou semelhantes aos seus.
Ainda, uma vez que a Companhia não comprove
ser legítima titular dos desenhos industriais,
haveria a possibilidade de sofrer demandas
judiciais na esfera penal e cível, por uso indevido
de propriedade intelectual e violação de direitos de
terceiros.

Não há dependência dos Desenhos Industriais
para a operação das Companhias. Contudo, a
eventual perda dos direitos sobre os desenhos
industriais acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre os mesmos em território nacional.
Em decorrência disso, a Companhia encontraria
dificuldades para impedir terceiros de utilizar
produtos idênticos ou semelhantes aos seus.
Ainda, uma vez que a Companhia não comprove
ser legítima titular dos desenhos industriais,
haveria a possibilidade de sofrer demandas
judiciais na esfera penal e cível, por uso indevido
de propriedade intelectual e violação de direitos de
terceiros.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

589

Descrição do ativo

Registro nº
BR302018054953-8,
para Configuração
Aplicada A/Em Joia

Pedido de Registro nº
BR302018054951-1,
para Configuração
Aplicada A/Em Joia

Pedido de Registro nº
BR302019001556-0,
para Configuração
Aplicada A/Em Joia

Pedido de Registro nº
BR302019001554-4,
para Configuração
Aplicada A/Em Joia

Pedido de Registro nº
BR302019001555-2,
para Configuração
Aplicada A/Em Joia

Pedido de Registro nº
BR302019001553-6,
para Configuração
Aplicada A/Em Joia

Pedido de Registro nº
BR302019001552-8,
para Configuração
Aplicada A/Em Joia

Pedido de Registro nº
BR302019001551-0,
para Configuração
Aplicada A/Em Joia

Tipo de ativo

Patentes

Patentes

Patentes

Patentes

Patentes

Patentes

Patentes

Patentes

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Não aplicável, trata-se de pedido de registro. De acordo com a
legislação brasileira, a propriedade do desenho industrial é
adquirida somente ao titular do registro validamente concedido
pelo INPI.

Não aplicável, trata-se de pedido de registro. De acordo com a
legislação brasileira, a propriedade do desenho industrial é
adquirida somente ao titular do registro validamente concedido
pelo INPI.

Não aplicável, trata-se de pedido de registro. De acordo com a
legislação brasileira, a propriedade do desenho industrial é
adquirida somente ao titular do registro validamente concedido
pelo INPI.

Não aplicável, trata-se de pedido de registro. De acordo com a
legislação brasileira, a propriedade do desenho industrial é
adquirida somente ao titular do registro validamente concedido
pelo INPI.

Não aplicável, trata-se de pedido de registro. De acordo com a
legislação brasileira, a propriedade do desenho industrial é
adquirida somente ao titular do registro validamente concedido
pelo INPI.

Não aplicável, trata-se de pedido de registro. De acordo com a
legislação brasileira, a propriedade do desenho industrial é
adquirida somente ao titular do registro validamente concedido
pelo INPI.

Não aplicável, trata-se de pedido de registro. De acordo com a
legislação brasileira, a propriedade do desenho industrial é
adquirida somente ao titular do registro validamente concedido
pelo INPI.

Os eventos que podem causar a perda dos direitos sobre
desenhos industriais são: (a) expiração do prazo de vigência,
sem o pagamento das taxas oficiais para renovação; (b)
renúncia do direito por seu titular; (c) caducidade ou declaração
de nulidade do pedido, obtida por terceiro em processo
administrativo. No âmbito judicial, não é possível assegurar que
terceiros não venham a alegar que a Companhia está violando
seus direitos de propriedade intelectual e que eventualmente
obtenham êxito.

Até 19/10/2043

N/A

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Duração

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.b - Ativos intangíveis

Formulário de Referência - 2019 - Vivara Participações S.A.

Não aplicável, trata-se de pedido de registro, a
Companhia tem mera expectativa de direito.

Não aplicável, trata-se de pedido de registro, a
Companhia tem mera expectativa de direito.

Não aplicável, trata-se de pedido de registro, a
Companhia tem mera expectativa de direito.

Não aplicável, trata-se de pedido de registro, a
Companhia tem mera expectativa de direito.

Não aplicável, trata-se de pedido de registro, a
Companhia tem mera expectativa de direito.

Não aplicável, trata-se de pedido de registro, a
Companhia tem mera expectativa de direito.

Não aplicável, trata-se de pedido de registro, a
Companhia tem mera expectativa de direito.

PÁGINA: 189 de 376

Não há dependência dos Desenhos Industriais
para a operação das Companhias. Contudo, a
eventual perda dos direitos sobre os desenhos
industriais acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre os mesmos em território nacional.
Em decorrência disso, a Companhia encontraria
dificuldades para impedir terceiros de utilizar
produtos idênticos ou semelhantes aos seus.
Ainda, uma vez que a Companhia não comprove
ser legítima titular dos desenhos industriais,
haveria a possibilidade de sofrer demandas
judiciais na esfera penal e cível, por uso indevido
de propriedade intelectual e violação de direitos de
terceiros.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

590

Descrição do ativo

Pedido de Registro nº
BR302019001557-9,
para Configuração
Aplicada A/Em
Conjunto de Jóias

Pedido de Registro nº
BR322019000442-1,
para Configuração
Aplicada A/Em Joia

Pedido de Registro nº
BR302019001529-3,
para Configuração
Aplicada A/Em
Conjunto de Joia

Pedido de Registro nº
BR302019001528-5,
para Configuração
Aplicada A/Em
Conjunto de Joia

Registro nº
BR322019001398-6,
para Configuração
Aplicada A/Em Joia

Tipo de ativo

Patentes

Patentes

Patentes

Patentes

Patentes

Até 19/10/2043

N/A

N/A

N/A

N/A

Duração

Os eventos que podem causar a perda dos direitos sobre
desenhos industriais são: (a) expiração do prazo de vigência,
sem o pagamento das taxas oficiais para renovação; (b)
renúncia do direito por seu titular; (c) caducidade ou declaração
de nulidade do pedido, obtida por terceiro em processo
administrativo. No âmbito judicial, não é possível assegurar que
terceiros não venham a alegar que a Companhia está violando
seus direitos de propriedade intelectual e que eventualmente
obtenham êxito.

Não aplicável, trata-se de pedido de registro. De acordo com a
legislação brasileira, a propriedade do desenho industrial é
adquirida somente ao titular do registro validamente concedido
pelo INPI.

Não aplicável, trata-se de pedido de registro. De acordo com a
legislação brasileira, a propriedade do desenho industrial é
adquirida somente ao titular do registro validamente concedido
pelo INPI.

Não aplicável, trata-se de pedido de registro. De acordo com a
legislação brasileira, a propriedade do desenho industrial é
adquirida somente ao titular do registro validamente concedido
pelo INPI.

Não aplicável, trata-se de pedido de registro. De acordo com a
legislação brasileira, a propriedade do desenho industrial é
adquirida somente ao titular do registro validamente concedido
pelo INPI.

Eventos que podem causar a perda dos direitos

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.b - Ativos intangíveis
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PÁGINA: 190 de 376

Não há dependência dos Desenhos Industriais
para a operação das Companhias. Contudo, a
eventual perda dos direitos sobre os desenhos
industriais acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre os mesmos em território nacional.
Em decorrência disso, a Companhia encontraria
dificuldades para impedir terceiros de utilizar
produtos idênticos ou semelhantes aos seus.
Ainda, uma vez que a Companhia não comprove
ser legítima titular dos desenhos industriais,
haveria a possibilidade de sofrer demandas
judiciais na esfera penal e cível, por uso indevido
de propriedade intelectual e violação de direitos de
terceiros.

Não aplicável, trata-se de pedido de registro, a
Companhia tem mera expectativa de direito.

Não aplicável, trata-se de pedido de registro, a
Companhia tem mera expectativa de direito.

Não aplicável, trata-se de pedido de registro, a
Companhia tem mera expectativa de direito.

Não aplicável, trata-se de pedido de registro, a
Companhia tem mera expectativa de direito.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

591

Registro nº
BR322019001626-8,
para Configuração
Aplicada A/Em Joia

Patentes

Registro nº
BR322019001596-2,
para Configuração
Aplicada A/Em Joia

Registro nº
BR322019001538-5,
para Configuração
Aplicada A/Em Joia

Patentes

Patentes

Descrição do ativo

Tipo de ativo

Os eventos que podem causar a perda dos direitos sobre
desenhos industriais são: (a) expiração do prazo de vigência,
sem o pagamento das taxas oficiais para renovação; (b)
renúncia do direito por seu titular; (c) caducidade ou declaração
de nulidade do pedido, obtida por terceiro em processo
administrativo. No âmbito judicial, não é possível assegurar que
terceiros não venham a alegar que a Companhia está violando
seus direitos de propriedade intelectual e que eventualmente
obtenham êxito.

Os eventos que podem causar a perda dos direitos sobre
desenhos industriais são: (a) expiração do prazo de vigência,
sem o pagamento das taxas oficiais para renovação; (b)
renúncia do direito por seu titular; (c) caducidade ou declaração
de nulidade do pedido, obtida por terceiro em processo
administrativo. No âmbito judicial, não é possível assegurar que
terceiros não venham a alegar que a Companhia está violando
seus direitos de propriedade intelectual e que eventualmente
obtenham êxito.

Até 19/10/2043

Os eventos que podem causar a perda dos direitos sobre
desenhos industriais são: (a) expiração do prazo de vigência,
sem o pagamento das taxas oficiais para renovação; (b)
renúncia do direito por seu titular; (c) caducidade ou declaração
de nulidade do pedido, obtida por terceiro em processo
administrativo. No âmbito judicial, não é possível assegurar que
terceiros não venham a alegar que a Companhia está violando
seus direitos de propriedade intelectual e que eventualmente
obtenham êxito.

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Até 19/10/2043

Até 19/10/2043

Duração

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.b - Ativos intangíveis
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PÁGINA: 191 de 376

Não há dependência dos Desenhos Industriais
para a operação das Companhias. Contudo, a
eventual perda dos direitos sobre os desenhos
industriais acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre os mesmos em território nacional.
Em decorrência disso, a Companhia encontraria
dificuldades para impedir terceiros de utilizar
produtos idênticos ou semelhantes aos seus.
Ainda, uma vez que a Companhia não comprove
ser legítima titular dos desenhos industriais,
haveria a possibilidade de sofrer demandas
judiciais na esfera penal e cível, por uso indevido
de propriedade intelectual e violação de direitos de
terceiros.

Não há dependência dos Desenhos Industriais
para a operação das Companhias. Contudo, a
eventual perda dos direitos sobre os desenhos
industriais acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre os mesmos em território nacional.
Em decorrência disso, a Companhia encontraria
dificuldades para impedir terceiros de utilizar
produtos idênticos ou semelhantes aos seus.
Ainda, uma vez que a Companhia não comprove
ser legítima titular dos desenhos industriais,
haveria a possibilidade de sofrer demandas
judiciais na esfera penal e cível, por uso indevido
de propriedade intelectual e violação de direitos de
terceiros.

Não há dependência dos Desenhos Industriais
para a operação das Companhias. Contudo, a
eventual perda dos direitos sobre os desenhos
industriais acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre os mesmos em território nacional.
Em decorrência disso, a Companhia encontraria
dificuldades para impedir terceiros de utilizar
produtos idênticos ou semelhantes aos seus.
Ainda, uma vez que a Companhia não comprove
ser legítima titular dos desenhos industriais,
haveria a possibilidade de sofrer demandas
judiciais na esfera penal e cível, por uso indevido
de propriedade intelectual e violação de direitos de
terceiros.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

592

Registro nº
BR322019001610-1,
para Configuração
Aplicada A/Em Joia

Patentes

Registro nº
BR322019001614-4,
para Configuração
Aplicada A/Em Joia

Registro nº
BR322019001624-1,
para Configuração
Aplicada A/Em Joia

Patentes

Patentes

Descrição do ativo

Tipo de ativo

Os eventos que podem causar a perda dos direitos sobre
desenhos industriais são: (a) expiração do prazo de vigência,
sem o pagamento das taxas oficiais para renovação; (b)
renúncia do direito por seu titular; (c) caducidade ou declaração
de nulidade do pedido, obtida por terceiro em processo
administrativo. No âmbito judicial, não é possível assegurar que
terceiros não venham a alegar que a Companhia está violando
seus direitos de propriedade intelectual e que eventualmente
obtenham êxito.

Os eventos que podem causar a perda dos direitos sobre
desenhos industriais são: (a) expiração do prazo de vigência,
sem o pagamento das taxas oficiais para renovação; (b)
renúncia do direito por seu titular; (c) caducidade ou declaração
de nulidade do pedido, obtida por terceiro em processo
administrativo. No âmbito judicial, não é possível assegurar que
terceiros não venham a alegar que a Companhia está violando
seus direitos de propriedade intelectual e que eventualmente
obtenham êxito.

Até 19/10/2043

Os eventos que podem causar a perda dos direitos sobre
desenhos industriais são: (a) expiração do prazo de vigência,
sem o pagamento das taxas oficiais para renovação; (b)
renúncia do direito por seu titular; (c) caducidade ou declaração
de nulidade do pedido, obtida por terceiro em processo
administrativo. No âmbito judicial, não é possível assegurar que
terceiros não venham a alegar que a Companhia está violando
seus direitos de propriedade intelectual e que eventualmente
obtenham êxito.

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Até 19/10/2043

Até 19/10/2043

Duração

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.b - Ativos intangíveis
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PÁGINA: 192 de 376

Não há dependência dos Desenhos Industriais
para a operação das Companhias. Contudo, a
eventual perda dos direitos sobre os desenhos
industriais acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre os mesmos em território nacional.
Em decorrência disso, a Companhia encontraria
dificuldades para impedir terceiros de utilizar
produtos idênticos ou semelhantes aos seus.
Ainda, uma vez que a Companhia não comprove
ser legítima titular dos desenhos industriais,
haveria a possibilidade de sofrer demandas
judiciais na esfera penal e cível, por uso indevido
de propriedade intelectual e violação de direitos de
terceiros.

Não há dependência dos Desenhos Industriais
para a operação das Companhias. Contudo, a
eventual perda dos direitos sobre os desenhos
industriais acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre os mesmos em território nacional.
Em decorrência disso, a Companhia encontraria
dificuldades para impedir terceiros de utilizar
produtos idênticos ou semelhantes aos seus.
Ainda, uma vez que a Companhia não comprove
ser legítima titular dos desenhos industriais,
haveria a possibilidade de sofrer demandas
judiciais na esfera penal e cível, por uso indevido
de propriedade intelectual e violação de direitos de
terceiros.

Não há dependência dos Desenhos Industriais
para a operação das Companhias. Contudo, a
eventual perda dos direitos sobre os desenhos
industriais acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre os mesmos em território nacional.
Em decorrência disso, a Companhia encontraria
dificuldades para impedir terceiros de utilizar
produtos idênticos ou semelhantes aos seus.
Ainda, uma vez que a Companhia não comprove
ser legítima titular dos desenhos industriais,
haveria a possibilidade de sofrer demandas
judiciais na esfera penal e cível, por uso indevido
de propriedade intelectual e violação de direitos de
terceiros.

Consequência da perda dos direitos
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Descrição do ativo

Pedido de Registro nº
BR322019001605-5,
para Configuração
Aplicada A/Em Joia

Registro nº
BR322019001598-9,
para Configuração
Aplicada A/Em Joia

Registro nº
BR322019001606-3,
para Configuração
Aplicada A/Em Joia

Tipo de ativo

Patentes

Patentes

Patentes

Os eventos que podem causar a perda dos direitos sobre
desenhos industriais são: (a) expiração do prazo de vigência,
sem o pagamento das taxas oficiais para renovação; (b)
renúncia do direito por seu titular; (c) caducidade ou declaração
de nulidade do pedido, obtida por terceiro em processo
administrativo. No âmbito judicial, não é possível assegurar que
terceiros não venham a alegar que a Companhia está violando
seus direitos de propriedade intelectual e que eventualmente
obtenham êxito.

Os eventos que podem causar a perda dos direitos sobre
desenhos industriais são: (a) expiração do prazo de vigência,
sem o pagamento das taxas oficiais para renovação; (b)
renúncia do direito por seu titular; (c) caducidade ou declaração
de nulidade do pedido, obtida por terceiro em processo
administrativo. No âmbito judicial, não é possível assegurar que
terceiros não venham a alegar que a Companhia está violando
seus direitos de propriedade intelectual e que eventualmente
obtenham êxito.

Até 19/10/2043

Não aplicável, trata-se de pedido de registro. De acordo com a
legislação brasileira, a propriedade do desenho industrial é
adquirida somente ao titular do registro validamente concedido
pelo INPI.

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Até 19/10/2043

N/A

Duração
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Não há dependência dos Desenhos Industriais
para a operação das Companhias. Contudo, a
eventual perda dos direitos sobre os desenhos
industriais acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre os mesmos em território nacional.
Em decorrência disso, a Companhia encontraria
dificuldades para impedir terceiros de utilizar
produtos idênticos ou semelhantes aos seus.
Ainda, uma vez que a Companhia não comprove
ser legítima titular dos desenhos industriais,
haveria a possibilidade de sofrer demandas
judiciais na esfera penal e cível, por uso indevido
de propriedade intelectual e violação de direitos de
terceiros.

Não há dependência dos Desenhos Industriais
para a operação das Companhias. Contudo, a
eventual perda dos direitos sobre os desenhos
industriais acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre os mesmos em território nacional.
Em decorrência disso, a Companhia encontraria
dificuldades para impedir terceiros de utilizar
produtos idênticos ou semelhantes aos seus.
Ainda, uma vez que a Companhia não comprove
ser legítima titular dos desenhos industriais,
haveria a possibilidade de sofrer demandas
judiciais na esfera penal e cível, por uso indevido
de propriedade intelectual e violação de direitos de
terceiros.

Não aplicável, trata-se de pedido de registro, a
Companhia tem mera expectativa de direito.
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Descrição do ativo

Registro nº
BR322019001609-8,
para Configuração
Aplicada A/Em Joia

Pedido de Registro nº
BR322019001597-0,
para Configuração
Aplicada A/Em Joia

Registro nº
BR322019001607-1,
para Configuração
Aplicada A/Em Joia

Pedido de Registro nº
BR322019001602-0,
para Configuração
Aplicada A/Em Joia,

Tipo de ativo

Patentes

Patentes

Patentes

Patentes

Os eventos que podem causar a perda dos direitos sobre
desenhos industriais são: (a) expiração do prazo de vigência,
sem o pagamento das taxas oficiais para renovação; (b)
renúncia do direito por seu titular; (c) caducidade ou declaração
de nulidade do pedido, obtida por terceiro em processo
administrativo. No âmbito judicial, não é possível assegurar que
terceiros não venham a alegar que a Companhia está violando
seus direitos de propriedade intelectual e que eventualmente
obtenham êxito.

Não aplicável, trata-se de pedido de registro. De acordo com a
legislação brasileira, a propriedade do desenho industrial é
adquirida somente ao titular do registro validamente concedido
pelo INPI.

Até 19/10/2043

N/A

Não aplicável, trata-se de pedido de registro. De acordo com a
legislação brasileira, a propriedade do desenho industrial é
adquirida somente ao titular do registro validamente concedido
pelo INPI.

Os eventos que podem causar a perda dos direitos sobre
desenhos industriais são: (a) expiração do prazo de vigência,
sem o pagamento das taxas oficiais para renovação; (b)
renúncia do direito por seu titular; (c) caducidade ou declaração
de nulidade do pedido, obtida por terceiro em processo
administrativo. No âmbito judicial, não é possível assegurar que
terceiros não venham a alegar que a Companhia está violando
seus direitos de propriedade intelectual e que eventualmente
obtenham êxito.

Até 19/10/2043

N/A

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Duração
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Não aplicável, trata-se de pedido de registro, a
Companhia tem mera expectativa de direito.
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Não há dependência dos Desenhos Industriais
para a operação das Companhias. Contudo, a
eventual perda dos direitos sobre os desenhos
industriais acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre os mesmos em território nacional.
Em decorrência disso, a Companhia encontraria
dificuldades para impedir terceiros de utilizar
produtos idênticos ou semelhantes aos seus.
Ainda, uma vez que a Companhia não comprove
ser legítima titular dos desenhos industriais,
haveria a possibilidade de sofrer demandas
judiciais na esfera penal e cível, por uso indevido
de propriedade intelectual e violação de direitos de
terceiros.

Não aplicável, trata-se de pedido de registro, a
Companhia tem mera expectativa de direito.

Não há dependência dos Desenhos Industriais
para a operação das Companhias. Contudo, a
eventual perda dos direitos sobre os desenhos
industriais acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre os mesmos em território nacional.
Em decorrência disso, a Companhia encontraria
dificuldades para impedir terceiros de utilizar
produtos idênticos ou semelhantes aos seus.
Ainda, uma vez que a Companhia não comprove
ser legítima titular dos desenhos industriais,
haveria a possibilidade de sofrer demandas
judiciais na esfera penal e cível, por uso indevido
de propriedade intelectual e violação de direitos de
terceiros.
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Registro nº
BR322019003113-5,
para Configuração
Aplicada A/Em Joia

Patentes

Registro nº
BR322019003112-7,
para Configuração
Aplicada A/Em Joia

Registro nº
BR322019001738-8,
para Configuração
Aplicada A/Em Joia

Patentes

Patentes

Descrição do ativo

Tipo de ativo

Os eventos que podem causar a perda dos direitos sobre
desenhos industriais são: (a) expiração do prazo de vigência,
sem o pagamento das taxas oficiais para renovação; (b)
renúncia do direito por seu titular; (c) caducidade ou declaração
de nulidade do pedido, obtida por terceiro em processo
administrativo. No âmbito judicial, não é possível assegurar que
terceiros não venham a alegar que a Companhia está violando
seus direitos de propriedade intelectual e que eventualmente
obtenham êxito.

Os eventos que podem causar a perda dos direitos sobre
desenhos industriais são: (a) expiração do prazo de vigência,
sem o pagamento das taxas oficiais para renovação; (b)
renúncia do direito por seu titular; (c) caducidade ou declaração
de nulidade do pedido, obtida por terceiro em processo
administrativo. No âmbito judicial, não é possível assegurar que
terceiros não venham a alegar que a Companhia está violando
seus direitos de propriedade intelectual e que eventualmente
obtenham êxito.

Até 19/09/2043

Os eventos que podem causar a perda dos direitos sobre
desenhos industriais são: (a) expiração do prazo de vigência,
sem o pagamento das taxas oficiais para renovação; (b)
renúncia do direito por seu titular; (c) caducidade ou declaração
de nulidade do pedido, obtida por terceiro em processo
administrativo. No âmbito judicial, não é possível assegurar que
terceiros não venham a alegar que a Companhia está violando
seus direitos de propriedade intelectual e que eventualmente
obtenham êxito.

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Até 19/09/2043

Até 19/09/2043

Duração
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Não há dependência dos Desenhos Industriais
para a operação das Companhias. Contudo, a
eventual perda dos direitos sobre os desenhos
industriais acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre os mesmos em território nacional.
Em decorrência disso, a Companhia encontraria
dificuldades para impedir terceiros de utilizar
produtos idênticos ou semelhantes aos seus.
Ainda, uma vez que a Companhia não comprove
ser legítima titular dos desenhos industriais,
haveria a possibilidade de sofrer demandas
judiciais na esfera penal e cível, por uso indevido
de propriedade intelectual e violação de direitos de
terceiros.

Não há dependência dos Desenhos Industriais
para a operação das Companhias. Contudo, a
eventual perda dos direitos sobre os desenhos
industriais acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre os mesmos em território nacional.
Em decorrência disso, a Companhia encontraria
dificuldades para impedir terceiros de utilizar
produtos idênticos ou semelhantes aos seus.
Ainda, uma vez que a Companhia não comprove
ser legítima titular dos desenhos industriais,
haveria a possibilidade de sofrer demandas
judiciais na esfera penal e cível, por uso indevido
de propriedade intelectual e violação de direitos de
terceiros.

Não há dependência dos Desenhos Industriais
para a operação das Companhias. Contudo, a
eventual perda dos direitos sobre os desenhos
industriais acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre os mesmos em território nacional.
Em decorrência disso, a Companhia encontraria
dificuldades para impedir terceiros de utilizar
produtos idênticos ou semelhantes aos seus.
Ainda, uma vez que a Companhia não comprove
ser legítima titular dos desenhos industriais,
haveria a possibilidade de sofrer demandas
judiciais na esfera penal e cível, por uso indevido
de propriedade intelectual e violação de direitos de
terceiros.

Consequência da perda dos direitos
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Registro nº DI7002617- Até 21/05/2035
3, para Configuração
Aplicada Em Anel

Patentes

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo
Os eventos que podem causar a perda dos direitos sobre
desenhos industriais são: (a) expiração do prazo de vigência,
sem o pagamento das taxas oficiais para renovação; (b)
renúncia do direito por seu titular; (c) caducidade ou declaração
de nulidade do pedido, obtida por terceiro em processo
administrativo. No âmbito judicial, não é possível assegurar que
terceiros não venham a alegar que a Companhia está violando
seus direitos de propriedade intelectual e que eventualmente
obtenham êxito.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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Não há dependência dos Desenhos Industriais
para a operação das Companhias. Contudo, a
eventual perda dos direitos sobre os desenhos
industriais acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre os mesmos em território nacional.
Em decorrência disso, a Companhia encontraria
dificuldades para impedir terceiros de utilizar
produtos idênticos ou semelhantes aos seus.
Ainda, uma vez que a Companhia não comprove
ser legítima titular dos desenhos industriais,
haveria a possibilidade de sofrer demandas
judiciais na esfera penal e cível, por uso indevido
de propriedade intelectual e violação de direitos de
terceiros.

Consequência da perda dos direitos
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0,000000

0,000000

0,000000

31/12/2018

31/12/2017

31/12/2016

-

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

31/12/2018

31/12/2017

31/12/2016

-

A Tellerina representa as unidades operacionais da marca Vivara.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

0,000000

84.453.844/0001-88

30/06/2019

TELLERINA
COMÉRCIO DE
PRESENTES E
ARTIGOS PARA
DECORAÇÃO S.A.

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

A Conipa representa a fábrica que desenvolve todos os nossos produtos.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

0,000000

30/06/2019

CONIPA INDÚSTRIA E 26.013.023/0001-24
COMÉRCIO DE
PRESENTES, METAIS
E ARTIGOS DE
DECORAÇÃO LTDA

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Exercício social

Código CVM

CNPJ

Denominação Social

Controlada

Controlada

Montante de dividendos
recebidos (Reais)

Tipo sociedade

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

AM

Data

UF sede

AM

Valor contábil 30/06/2019

Valor mercado

Brasil

Valor contábil 30/06/2019

Valor mercado

Brasil

País sede

159.343.000,00

Manaus

405.527.000,00

Manaus

Valor (Reais)

Município sede

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.c - Participações em sociedades

Formulário de Referência - 2019 - Vivara Participações S.A.

Comércio de bolsas, malas, artigos de
viagem, cosméticos, produtos de
perfumaria, livros, jornais, madeira, óptica,
vestuário e acessórios

Comércio varejista de artigos de
relojoaria, suvenires, bijuterias,
artesanatos, artigos de joalheria;
reparação de joias e relógios

Descrição das atividades
desenvolvidas
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100,000000

100,000000

Participação do emisor
(%)
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&RQGLo}HVILQDQFHLUDVHSDWULPRQLDLVJHUDLV
2VGLUHWRUHVGD&RPSDQKLDDSUHVHQWDPQHVWHLWHPGR)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDLQIRUPDo}HVTXH
YLVDP SHUPLWLU DRV LQYHVWLGRUHV H DR PHUFDGR HP JHUDO DQDOLVDU D VLWXDomR GD &RPSDQKLD SHOD
SHUVSHFWLYD GD $GPLQLVWUDomR $EDL[R GLVFRUUHP GHQWUH RXWURV DVSHFWRV VREUH IDWRV WHQGrQFLDV
FRPSURPLVVRVRXHYHQWRVLPSRUWDQWHVTXHLPSDFWDPRXSRGHULDPLPSDFWDUDVFRQGLo}HVILQDQFHLUDV
HSDWULPRQLDLVGD&RPSDQKLD$VDQiOLVHVIRUDPFRQVWUXtGDVFRPEDVHQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
FRPELQDGDVGR*UXSR9LYDUDTXHVmRGHUHVSRQVDELOLGDGHGD$GPLQLVWUDomRGR*UXSR9LYDUDHVWmR
VHQGR DSUHVHQWDGDV H[FOXVLYDPHQWH FRP R REMHWLYR GH IRUQHFHU SRU PHLR GH XPD ~QLFD
GHPRQVWUDomR ILQDQFHLUD LQIRUPDo}HV UHODWLYDV j WRWDOLGDGH GDV DWLYLGDGHV GR *UXSR
LQGHSHQGHQWHPHQWH GD GLVSRVLomR GH VXD HVWUXWXUD VRFLHWiULD 6DOLHQWDPRV DLQGD TXH SDUD ILQV GH
PHOKRU OHLWXUD GHVWH GRFXPHQWR VHPSUH TXH QRV UHIHULPRV j &RPSDQKLD QRV UHIHULPRV D 9LYDUD
3DUWLFLSDo}HV 6$ H R WHUPR ³*UXSR 9LYDUD p XVDGR SDUD WUDWDU DV LQIRUPDo}HV FRPELQDGDV GDV
HPSUHVDVVXEVLGLiULDVRSHUDFLRQDLV7HOOHULQDH&RQLSD
2VWHUPRV³$+´H³$9´QDVFROXQDVGHGHWHUPLQDGDVWDEHODVQRLWHPGHVWHIRUPXOiULRGHUHIHUrQFLD
VLJQLILFDP ³$QiOLVH +RUL]RQWDO´ H ³$QiOLVH 9HUWLFDO´ UHVSHFWLYDPHQWH $ $QiOLVH +RUL]RQWDO FRPSDUD
tQGLFHV RX LWHQV GD PHVPD UXEULFD HP QRVVDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV DR ORQJR GH XP SHUtRGR $
$QiOLVH9HUWLFDOUHSUHVHQWDRSHUFHQWXDORXLWHPGHXPDOLQKDHPUHODomRjVUHFHLWDVOtTXLGDVSDUDRV
SHUtRGRV DSOLFiYHLV SDUD RV UHVXOWDGRV GDV QRVVDV RSHUDo}HV RX HP UHODomR GR DWLYR WRWDOSDVVLYR H
SDWULP{QLROtTXLGRQDVGDWDVDSOLFiYHLVSDUDDGHPRQVWUDomRGRQRVVREDODQoRSDWULPRQLDO
D 

&RQGLo}HV)LQDQFHLUDVH3DWULPRQLDLV*HUDLV

(QWHQGHPRV TXH DV FRQGLo}HV ILQDQFHLUDV H SDWULPRQLDLV GD &RPSDQKLD VmR VXILFLHQWHV SDUD
LPSOHPHQWDU R VHX SODQR GH QHJyFLRV H FXPSULU FRP VXDV REULJDo}HV GH FXUWR H PpGLR SUD]R $
JHUDomRGHFDL[DGD&RPSDQKLDMXQWDPHQWHFRPDVOLQKDVGHFUpGLWRGLVSRQtYHLVpVXILFLHQWHSDUD
DWHQGHURILQDQFLDPHQWRGHVXDVDWLYLGDGHVHFREULUVXDQHFHVVLGDGHGHUHFXUVRVSDUDH[HFXomRGR
VHXSODQRGHQHJyFLRV
(P  GH MXQKR GH  R tQGLFH GHHQGLYLGDPHQWR WRWDO GD &RPSDQKLD IRLGH [ UHSUHVHQWDGR
SRU SDVVLYR FLUFXODQWH DFUHVFLGR GH SDVVLYR QmR FLUFXODQWH H GLYLGLGR SHOR SDWULP{QLR OtTXLGR  HP
GH]HPEUR GH  IRL GH [ 2 DXPHQWR GR tQGLFH GH HQGLYLGDPHQWR HP MXQKR GH  HP
UHODomR DR HQFHUUDPHQWR GR H[HUFtFLR GH  GHYHXVH SULQFLSDOPHQWH D L  j DGRomR GR &3& 
5 ,)56TXHDXPHQWRXHP5PLOK}HVQRVDOGRGHDUUHQGDPHQWRVGLUHLWRGHXVRDSDJDU
D SDUWLU GH  GH MDQHLUR GH  GHWDOKDGR QR FRPHQWiULR GH GHVHPSHQKR GR LWHP K LL 
DXPHQWR GH 5 PLOK}HV HP HPSUpVWLPRV H ILQDQFLDPHQWRV HP UD]mR GD UHDOL]DomR GH QRYDV
FDSWDo}HV SDUD IRUWDOHFLPHQWR GR FDL[D H DMXVWH QD HVWUXWXUD GH FDSLWDO GD &RPSDQKLD FRQIRUPH
GHWDOKDGD QR LWHP  I  LL  DXPHQWR GH 5  PLOK}HV QR SDWULP{QLR OtTXLGR UHIOH[R
SULQFLSDOPHQWH GD PHOKRUD GRV UHVXOWDGRV GD &RPSDQKLD QRV SHUtRGRV FRPSDUDGRV FRQIRUPH
H[SOLFDGRQRLWHP K GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
$GLFLRQDOPHQWHHPGHMXQKRGHDSRVLomRGHFDL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DPDLVWtWXORVH
YDORUHVPRELOLiULRVGD&RPSDQKLDHUDGH5PLOK}HVFRPUHGXomRGH5PLOK}HVHPUHODomR
DGH]HPEURGHHDGtYLGDOtTXLGDWRWDOL]DYD5PLOK}HVFRPXPtQGLFHGHGtYLGDOtTXLGD
VREUHRSDWULP{QLROtTXLGRGH[
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(PGHGH]HPEURGHRtQGLFHGHHQGLYLGDPHQWRWRWDOGD&RPSDQKLDIRLGH[1DPHVPD
GDWD D SRVLomR GH FDL[D H HTXLYDOHQWHV GH FDL[D PDLV WtWXORV H YDORUHV PRELOLiULRV HUD GH 5
PLOK}HV H D GtYLGD OtTXLGD WRWDOL]DYD 5 PLOK}HV FRP XP tQGLFH GH GtYLGD OtTXLGD VREUH R
SDWULP{QLROtTXLGRGH[(PGHGH]HPEURGHRtQGLFHGHHQGLYLGDPHQWRWRWDOIRLGH[
1DPHVPDGDWDDSRVLomRGHFDL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DPDLVWtWXORVHYDORUHVPRELOLiULRVHUDGH
5PLOK}HVHDGtYLGDOtTXLGDWRWDOL]DYD5PLOK}HVFRPXPtQGLFHGHGtYLGDOtTXLGDVREUH
R SDWULP{QLR OtTXLGR GH [ $ PHOKRUD GR tQGLFH GH HQGLYLGDPHQWR HQWUH RV SHUtRGRV UHIOHWH L 
UHGXomRGH5PLOK}HVQRVDOGRGHHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVHPUD]mRGHDPRUWL]Do}HVGH
VDOGRV HP  SDUD PHOKRULD GD HVWUXWXUD GH FDSLWDO GD &RPSDQKLD LL  UHGXomR GR SDVVLYR GH
SDUWHVUHODFLRQDGDVUHIOH[RGDDPRUWL]DomRGHP~WXRV LLL VDOGRGHMXURVVREUHFDSLWDOSUySULR -&3 
TXH HP  QmR KRXYH GHFODUDomR GH -&3 H LY  DXPHQWR GH 5  PLOK}HV QR 3DWULP{QLR
/tTXLGRUHIOH[RGDUHYHUVmRGHSUHMXt]RDFXPXODGRV
(PGHGH]HPEURGHRtQGLFHGHHQGLYLGDPHQWRWRWDOIRLGH[1DPHVPDGDWDDSRVLomR
GHFDL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DPDLVWtWXORVHYDORUHVPRELOLiULRVHUDGH5PLOK}HVHDGtYLGD
OtTXLGD WRWDOL]DYD 5 PLOK}HV FRP XP tQGLFH GH GtYLGD OtTXLGD VREUH R SDWULP{QLR OtTXLGR GH
[$PHOKRUDQRtQGLFHGHHQGLYLGDPHQWRWRWDOTXHVDLXGH[HPHDWLQJLX[HP
GHYHXVHSULQFLSDOPHQWH L DRDXPHQWRGH5PLOK}HVQDFRQWDGHIRUQHFHGRUHVGHYLGRDR
FUHVFLPHQWRRUJkQLFRGDRSHUDomRHSHTXHQRVJDQKRVGHHILFLrQFLDQDPHGLGDHPTXHD&RPSDQKLD
UHQHJRFLRX SUD]RV GH SDJDPHQWR FRP DOJXQV GH VHXV IRUQHFHGRUHV LL  j UHGXomR GH 5 
PLOK}HV QR VDOGR GH HPSUpVWLPRV H ILQDQFLDPHQWRV H LLL  j UHGXomR GH 5  PLOK}HV GR
3DWULP{QLR/tTXLGRHQWUHRVSHUtRGRV
E 

(VWUXWXUDGH&DSLWDO

(P  GH MXQKR GH  R SDWULP{QLR OtTXLGR GD &RPSDQKLD WRWDOL]DYD 5 PLOK}HV D GtYLGD
EUXWD 5 PLOK}HV H R VDOGR GH FDL[D H HTXLYDOHQWH GH FDL[D DFUHVFLGRV GH WtWXORV H YDORUHV
PRELOLiULRVHUDGH5PLOK}HVUHVXOWDQGRHPXPDGtYLGDOtTXLGDGH5PLOK}HV
(PGHGH]HPEURGHRSDWULP{QLROtTXLGRWRWDOL]DYD5PLOK}HVDGtYLGDEUXWD5
PLOK}HV HR VDOGR GHFDL[D H HTXLYDOHQWH GH FDL[D DFUHVFLGRV GH WtWXORV H YDORUHV PRELOLiULRV HUD GH
5PLOK}HVUHVXOWDQGRHPXPDGtYLGDOtTXLGDGH5PLOK}HV
(PGHGH]HPEURGHRSDWULP{QLROtTXLGRGD&RPSDQKLDWRWDOL]DYD5PLOK}HVDGtYLGD
EUXWD5PLOK}HVHRFDL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DDFUHVFLGRVGHWtWXORVHYDORUHVPRELOLiULRVGH
5PLOK}HVRTXHQRVJDUDQWLDXPDGtYLGDOtTXLGDGH5PLOK}HV
(PGHGH]HPEURGHRSDWULP{QLROtTXLGRWRWDOL]DYD5PLOK}HVDGtYLGDEUXWDHUDGH
5PLOK}HVHRVDOGRGH&DL[DHHTXLYDOHQWHGHFDL[DDFUHVFLGRVGHWtWXORVHYDORUHVPRELOLiULRV
HUDGH5PLOK}HVUHVXOWDQGRHPXPDGtYLGDOtTXLGDGH5PLOK}HV
2V FRQVWDQWHV UHVXOWDGRV SRVLWLYRV GD &RPSDQKLD IL]HUDP FRP TXH R QRVVR SDWULP{QLR OtTXLGR GD
&RPSDQKLD IRVVH LQFUHPHQWDGR SHUtRGR DSyV SHUtRGR FRQIRUPH GHPRQVWUDGR QR LWHP  D  GHVWH
)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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$GLFLRQDOPHQWH FDEH UHVVDOWDU TXH D JHUDomR GH FDL[D GD &RPSDQKLD DOLDGD jV FDSWDo}HV GH GtYLGD
UHDOL]DGDVSHUPLWLXFRPTXHD&RPSDQKLDUHGX]LVVHVHXVQtYHLVGHHQGLYLGDPHQWRSHUDQWHRSDWULP{QLR
OtTXLGR DFXPXODGR $OpP GLVVR QR SULPHLUR VHPHVWUH GH  D &RPSDQKLD FRQVHJXLX UHDOL]DU
FDSWDo}HV DXPHQWDQGR R PRQWDQWH GH VXD GtYLGD EUXWD SRUpP PDQWHQGR HVWiYHO R PHVPR QtYHO GH
HQGLYLGDPHQWRSHUDQWHRVHXSDWULP{QLROtTXLGRFRQVWLWXLQGRXPDHVWUXWXUDGHFDSLWDOPDLVHTXLOLEUDGD
QR WRFDQWH DR VHX FDSLWDO SUySULR H GH WHUFHLURV (QWHQGHPRV TXH LVVR p IUXWR GD JHVWmR ILQDQFHLUD
UHDOL]DGDSHOD&RPSDQKLDHDSDUFHODSHUFHQWXDOH[SRVWDDEDL[RHVWiFRQGL]HQWHFRPQRVVDVDWLYLGDGHV
$WDEHODDEDL[RDSUHVHQWDDHVWUXWXUDGHFDSLWDOGD&RPSDQKLDPHGLGDSHODUHODomRHQWUHRVSDVVLYRV
HSDWULP{QLROtTXLGRQRVSHUtRGRVHH[HUFtFLRVLQGLFDGRV
HP5PLOKDUHVH[FHWR 

3HUtRGRGHVHLV
PHVHVILQGRHP
GHMXQKRGH

([HUFtFLRVRFLDOILQGRHPGHGH]HPEURGH











&DSLWDOGHWHUFHLURV SDVVLYRFLUFXODQWH
SDVVLYRQmRFLUFXODQWH 









&DSLWDOSUySULR SDWULP{QLROtTXLGR 

















3DUFHODGHFDSLWDOGHWHUFHLURV









3DUFHODGHFDSLWDOSUySULR









&DSLWDOWRWDO WHUFHLURVSUySULR 


F 

&DSDFLGDGHGHSDJDPHQWRHPUHODomRDRVFRPSURPLVVRVILQDQFHLURVDVVXPLGRV

(QWHQGHPRV TXH D &RPSDQKLD DSUHVHQWD FRQGLo}HV ILQDQFHLUDV VXILFLHQWHV SDUD FXPSULU FRP VHXV
FRPSURPLVVRV ILQDQFHLURV DVVXPLGRV 2V tQGLFHV GH OLTXLGH] JHUDO H GH OLTXLGH] FRUUHQWH GD
&RPSDQKLDHPGHMXQKRGHHUDPGH[H[UHVSHFWLYDPHQWH(PGHMXQKRGH
D&RPSDQKLDSRVVXtDDSUR[LPDGDPHQWH5PLOK}HVGHHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVWRPDGRV
1HVWDGDWDD&RPSDQKLDQmRSRVVXLQHQKXPFRQWUDWRGHILQDQFLDPHQWRFXMRGHVHPEROVRQmRWHQKD
VLGRUHDOL]DGRLQWHJUDOPHQWH
$GLFLRQDOPHQWH DFUHGLWDPRV TXH R UHODFLRQDPHQWR GD &RPSDQKLD FRP LQVWLWXLo}HV ILQDQFHLUDV GH
SULPHLUD OLQKD OKH SHUPLWH R DFHVVR D OLQKDV GH FUpGLWRV DGLFLRQDLV DQWHFLSDomR GH UHFHEtYHLV H
LQJUHVVRQRPHUFDGRGHFDSLWDLVEUDVLOHLURQDKLSyWHVHGHKDYHUQHFHVVLGDGH
G 
)RQWHVGHILQDQFLDPHQWRSDUDFDSLWDOGHJLURHSDUDLQYHVWLPHQWRVHPDWLYRVQmR
FLUFXODQWHVXWLOL]DGDV
1RVWUrV~OWLPRVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGHHHQRSHUtRGR
GH VHLV PHVHV ILQGR HP  GH MXQKR GH  DV SULQFLSDLV IRQWHV GH ILQDQFLDPHQWR GD &RPSDQKLD
IRUDP L  IOX[R GH FDL[D JHUDGR SRU VXDV DWLYLGDGHV RSHUDFLRQDLV LL  HQGLYLGDPHQWR EDQFiULR GH
FXUWRHORQJRSUD]RVH LLL DQWHFLSDomRGHUHFHEtYHLVGHFDUW}HVGHFUpGLWR(VVHVILQDQFLDPHQWRVH
DQWHFLSDo}HV VmR XWLOL]DGRV SHOD &RPSDQKLD SULQFLSDOPHQWH SDUD FREULU FXVWRV GHVSHVDV H
LQYHVWLPHQWRVUHODFLRQDGRVD L RSHUDo}HVUHIHUHQWHVjVVXDVDWLYLGDGHVHQHJyFLRVH LL H[LJrQFLDV
GHSDJDPHQWRGHVHXHQGLYLGDPHQWR
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$FUHGLWDPRVTXHDVIRQWHVGHILQDQFLDPHQWRXWLOL]DGDVSHOD&RPSDQKLDVmRDGHTXDGDVDRVHXSHUILO
GH HQGLYLGDPHQWR DWHQGHQGR jV QHFHVVLGDGHV GH FDSLWDO GH JLUR H LQYHVWLPHQWRV VHPSUH
SUHVHUYDQGR R SHUILO GH ORQJR SUD]R GD GtYLGD ILQDQFHLUD H FRQVHTXHQWHPHQWH D FDSDFLGDGH GH
SDJDPHQWRGD&RPSDQKLD
H 
)RQWHVGHILQDQFLDPHQWRSDUDFDSLWDOGHJLURHSDUDLQYHVWLPHQWRVHPDWLYRVQmR
FLUFXODQWHVTXHSUHWHQGHXWLOL]DUSDUDFREHUWXUDGHGHILFLrQFLDVGHOLTXLGH]
1D GDWD GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD QmR YLVOXPEUDPRV QHFHVVLGDGHV GH UHFXUVRV TXH QmR
SRVVDPVHUVXSRUWDGDVFRPRVUHFXUVRVDWXDLVRXIXWXURVGRVTXDLVD&RPSDQKLDSRGHGLVSRU&DVR
VHMDP QHFHVViULRV UHFXUVRV DGLFLRQDLV SDUD FREHUWXUD GH GHILFLrQFLD GH OLTXLGH] QR FXUWR SUD]R D
&RPSDQKLD SRGHUi UHDOL]DU DQWHFLSDomR GH UHFHEtYHLV HRX FDSWDU UHFXUVRV MXQWR DR PHUFDGR GH
FDSLWDLVEUDVLOHLURHRXLQVWLWXLo}HVILQDQFHLUDV
$GLFLRQDOPHQWH LQIRUPDPRV TXH QR LWHP  I  GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD HVWmR GHVFULWDV DV
SULQFLSDLV OLQKDV GH ILQDQFLDPHQWRV FRQWUDtGDV SHOD &RPSDQKLD GH DFRUGR FRP DV VXDV UHVSHFWLYDV
FDUDFWHUtVWLFDV
I 

1tYHLVGHHQGLYLGDPHQWRHDVFDUDFWHUtVWLFDVGHWDLVGtYLGDV

1DGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDD&RPSDQKLDQmRHUDSDUWHGHFRQWUDWRVGHHPSUpVWLPRGH
ILQDQFLDPHQWRYLVWRTXHIRLFRQVWLWXtGDHPGHPDLRGH
1RHQWDQWRVXDVVXEVLGLiULDVRSHUDFLRQDLVTXDLVVHMDP&RQLSDH7HOOHULQDVmRSDUWHVGH RQ]H 
FRQWUDWRV ILQDQFHLURV UHOHYDQWHV FHOHEUDGRV FRP R %DQFR GR %UDVLO 6$ R %DQFR %UDGHVFR 6$ R
,WD~ 8QLEDQFR 6$ R %DQFR GR 1RUGHVWH 6$ R %DQFR 6DQWDQGHU 6XLVVH  H R %DQFR 1DFLRQDO GH
'HVHQYROYLPHQWR(FRQ{PLFRH6RFLDO±%1'(6(PGHMXQKRGHRVDOGRGHYHGRUWRWDOHP
DEHUWRHUDGH5PLOK}HV
L 

&RQWUDWRVGHHPSUpVWLPRHILQDQFLDPHQWRUHOHYDQWHV

6HJXHPDEDL[RDVSULQFLSDLVFDUDFWHUtVWLFDVGRVFRQWUDWRVGHHPSUpVWLPRHILQDQFLDPHQWRUHOHYDQWHV
GD7HOOHULQDH&RQLSDHPYLJRUHPGHMXQKRGH

&pGXOD GH &UpGLWR %DQFiULR %DQFR GR %UDVLO 6$  HPLWLGD SHOD &RQLSD HP  GH PDLR GH
 QR YDORU GH 5PLOK}HV H FRP YHQFLPHQWR HP  GH PDLRGH  $ UHPXQHUDomR p GH
 GR &', DFUHVFLGR GH  DD (P  GH MXQKR GH  R VDOGR GHYHGRU HP DEHUWR GHVVD
FpGXODHUDGH5PLOK}HV

&RQWUDWR GH (PSUpVWLPR ,QWHUQDFLRQDO ,WD~ 8QLEDQFR 6$  DVVLQDGR SHOD &RQLSD HP  GH
PDUoRGHQRYDORUGH¼PLOK}HV FRQWUDWRFHOHEUDGRHPHXUR HFRPYHQFLPHQWR
HPGHPDLRGH$UHPXQHUDomRpGHDD(PGHMXQKRGHRVDOGRGHYHGRU
HPDEHUWRGHVVDFpGXODHUDGH5PLOK}HV

&RQILUPDomRGH2SHUDomRGH6ZDSGH)OX[RGH&DL[D ,WD~8QLEDQFR6$ FRQWUDWDGDSHOD
&RQLSDHPGHPDUoRGHQRYDORUGH5PLOK}HVHFRPYHQFLPHQWRHPGHPDUoRGH
 $ UHPXQHUDomR p GH  GR &', DFUHVFLGR GH  DD (P  GH MXQKR GH  R VDOGR
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GHYHGRUHPDEHUWRGHVVDFpGXODHUDGH5HRVDOGRSDVVLYRGHYHGRUHPDEHUWRGHVVD
FpGXODHUDGH5FRPVDOGREUXWRGH5

&RQWUDWRGH$EHUWXUDGH&UpGLWR)L[R %DQFRGR%UDVLO6$ DVVLQDGRSHOD7HOOHULQDHPGH
GH]HPEURGHQRYDORUGH5PLOHFRPYHQFLPHQWRHPGHGH]HPEURGH
$UHPXQHUDomRpGHDD(PGHMXQKRGHRVDOGRGHYHGRUHPDEHUWRGHVVDFpGXODHUD
GH5

&pGXODGH&UpGLWR%DQFiULR %DQFRGR%UDVLO6$ HPLWLGDSHOD7HOOHULQDHPGHMXQKRGH
QRYDORUGH5HFRPYHQFLPHQWRHPGHVHWHPEURGH$UHPXQHUDomRp
GHGR&',DFUHVFLGRGHDD(PGHMXQKRGHRVDOGRGHYHGRUHPDEHUWRGHVVD
FpGXODHUDGH5

&RQWUDWR GH $EHUWXUD GH &UpGLWR SRU ,QVWUXPHQWR 3DUWLFXODU %DQFR GR 1RUGHVWH 6$ 
DVVLQDGRSHOD7HOOHULQDHPGHQRYHPEURGHQRYDORUGH5HFRPYHQFLPHQWR
HP  GH QRYHPEUR GH  $ UHPXQHUDomR p GH  DD (P  GH MXQKR GH  R VDOGR
GHYHGRUHPDEHUWRGHVVDFpGXODHUDGH5

&pGXODGH&UpGLWR%DQFiULR %DQFR%UDGHVFR6$ HPLWLGDSHOD7HOOHULQDHPGHMXQKRGH
QRYDORUGH5HFRPYHQFLPHQWRHPGHPDLRGH$UHPXQHUDomRpGH
GR&',DFUHVFLGRGHDD(PGHMXQKRGHRVDOGRGHYHGRUHPDEHUWRGHVVD
FpGXODHUDGH5

&pGXOD GH &UpGLWR %DQFiULR ,QWHUQDFLRQDO ,WD~ 8QLEDQFR 6$ 1DVVDX %UDQFK  HPLWLGD SHOD
7HOOHULQD HP  GH PDLR GH  QR YDORU GH 86 FRQWUDWR FHOHEUDGR HP GyODU
DPHULFDQR HFRPYHQFLPHQWRHPGHMXQKRGH$UHPXQHUDomRpGHDD(PGH
MXQKRGHRVDOGRGHYHGRUHPDEHUWRGHVVDFpGXODHUDGH5

&RQILUPDomRGH2SHUDomRGH6ZDSGH)OX[RGH&DL[D ,WD~8QLEDQFR6$ FRQWUDWDGDSHOD
7HOOHULQDHPGHPDLRGHQRYDORUGH5HFRPYHQFLPHQWRHPGHMXQKRGH
$UHPXQHUDomRpGHGR&',DFUHVFLGRGHDD(PGHMXQKRGHRVDOGR
GHYHGRUHPDEHUWRGHVVDFpGXODHUDGH5HRVDOGRSDVVLYRGHYHGRUHPDEHUWRGHVVD
FpGXODHUDGH5FRPVDOGREUXWRQHJDWLYRHP 5 

/RDQ$JUHHPHQW %DQFR6DQWDQGHU6XLVVH6$ DVVLQDGRSHODHPGHDJRVWRGHQR
 
YDORUGH86 FRQWUDWRFHOHEUDGRHPGyODUDPHULFDQR HYHQFLPHQWRHPGHVHWHPEUR
GH$UHPXQHUDomRpGDWD[D/,%25DD(PGHMXQKRGHRVDOGRGHYHGRU
HPDEHUWRGHVVDFpGXODHUDGH5
 
&RQWUDWR GH )LQDQFLDPHQWR 0HGLDQWH $EHUWXUD GH &UpGLWR %DQFR 1DFLRQDO GH
'HVHQYROYLPHQWR (FRQ{PLFR H 6RFLDO ± %1'(6  DVVLQDGR SHOD 7HOOHULQD HP  GH MXOKR GH  QR
YDORUWRWDOGH5GLYLGLGRHPWUrVVXEFUpGLWRVVHQGRRYHQFLPHQWRGRVVXEFUpGLWRV³$´
H ³&´ HP  GH MXOKR GH  H R YHQFLPHQWR GR VXEFUpGLWR ³%´ HP  GH DJRVWR GH  $
UHPXQHUDomRpGHDDSDUDRVVXEFUpGLWRV³$´H³%´HGHDDSDUDRVXEFUpGLWR³&´(P
GHMXQKRGHRVDOGRGHYHGRUHPDEHUWRGHVVDFpGXODHUDGH5SDUDRVXEFUpGLWR
³$´5SDUDRVXEFUpGLWR³%´H5SDUDRVXEFUpGLWR³&´
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$EDL[R R FDOHQGiULR GH DPRUWL]DomR GD GtYLGD H[FOXLQGR RV HIHLWRV GRV GHULYDWLYRV EHP FRPR D
DEHUWXUDGRSHUILOGDGtYLGD

&DOHQGiULRGH$PRUWL]DomRGD'tYLGD H[FOXLQGRRVHIHLWRVGRVGHULYDWLYRV 


3HUILOGD'tYLGD

LL 

2XWUDVUHODo}HVGHORQJRSUD]RFRPLQVWLWXLo}HVILQDQFHLUDV

$ &RPSDQKLD D 7HOOHULQD H D &RQLSD PDQWrP UHODo}HV HVWUHLWDV FRP DV SULQFLSDLV LQVWLWXLo}HV
ILQDQFHLUDV GR PHUFDGR EUDVLOHLUR H QmR WrP RXWUDV WUDQVDo}HV UHOHYDQWHV GH ORQJR SUD]R FRP
LQVWLWXLo}HVILQDQFHLUDVDOpPGDTXHODVDFLPDFLWDGDV
2V'LUHWRUHVGD&RPSDQKLDHVFODUHFHPDLQGDTXHDVDWXDLVUHODo}HVGHORQJRSUD]RFRPLQVWLWXLo}HV
ILQDQFHLUDV HVWDEHOHFLGDV SHOD 7HOOHULQD H &RQLSD WrP VXSULGR DGHTXDGDPHQWH DV QHFHVVLGDGHV GH
ILQDQFLDPHQWR QD H[SDQVmR GR QHJyFLR GD &RPSDQKLD 3DUD R IXWXUR SRVVtYHLV UHODo}HV FRP
LQVWLWXLo}HVILQDQFHLUDVSRGHUmRVHUGHVHQYROYLGDVHPOLQKDFRPDVHVWUDWpJLDVGD&RPSDQKLD
LLL 

*UDXGHVXERUGLQDomRGHGtYLGD

1HQKXPDGDVGtYLGDVGD&RPSDQKLDH[LVWHQWHVHPGHMXQKRGHSRVVXHPFOiXVXODHVSHFtILFD
GH VXERUGLQDomR GH IRUPD TXH QmR Ki UHODomR GH SUHIHUrQFLD HQWUH DV PHVPDV 2 JUDX GH
VXERUGLQDomR HQWUH DV GtYLGDV GD &RPSDQKLD p GHWHUPLQDGR GH DFRUGR FRP DV GLVSRVLo}HV GD
OHJLVODomRHPYLJRU
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LY  (YHQWXDLV UHVWULo}HV LPSRVWDV DR HPLVVRU HP HVSHFLDO HP UHODomR D OLPLWHV GH
HQGLYLGDPHQWRHFRQWUDWDomRGHQRYDVGtYLGDVjGLVWULEXLomRGHGLYLGHQGRVjDOLHQDomR
GHDWLYRVjHPLVVmRGHQRYRVYDORUHVPRELOLiULRVHDDOLHQDomRGHFRQWUROHVRFLHWiULR
'HQWUHRVFRQWUDWRVGHILQDQFLDPHQWRUHOHYDQWHVGD7HOOHULQDH&RQLSDILUPDGRVFRPWHUFHLURVDOJXQV
IRUDPHODERUDGRVFRPFOiXVXODVUHVWULWLYDV FRYHQDQWV TXDLVVHMDP

&pGXODGH&UpGLWR%DQFiULR±(PSUpVWLPR±&DSLWDOGH*LURFHOHEUDGDHPMXQKRGHHQWUH
D7HOOHULQDHR%DQFR%UDGHVFR6$±FRYHQDQWILQDQFHLURDVHUREVHUYDGR
&RYHQDQWV)LQDQFHLURV
'tYLGDILQDQFHLUDOtTXLGD  (%,7'$  
'HVSHVDILQDQFHLUDOtTXLGD(%,7'$  

/LPLWHV
0HQRUTXH
0HQRUTXH

 'tYLGD ILQDQFHLUD OtTXLGD SDUD ILQV GH FRYHQDQWV VLJQLILFD DV GtYLGDV ILQDQFHLUDV LQFOXVLYH
GHErQWXUHVFDUW}HVHGtYLGDVWULEXWiULDVPHQRVDVGLVSRQLELOLGDGHV


(%,7'$ SDUD ILQV GH FRYHQDQWV VLJQLILFD R OXFUR RSHUDFLRQDO DQWHV GDV UHFHLWDV H GHVSHVDV
ILQDQFHLUDVGHSUHFLDo}HVDPRUWL]Do}HVHUHFHLWDVGHVSHVDVQmRUHFRUUHQWHV


 'HVSHVD )LQDQFHLUD /tTXLGD SDUD ILQV GRV FRYHQDQWV VLJQLILFD DV GHVSHVDV HP TXDOTXHU SHUtRGR
GRV~OWLPRV GR]H PHVHVUHODFLRQDGDVDRWRWDOGHMXURVLQFLGHQWHVQRPRQWDQWHGDGtYLGDDSDJDU
GHWDOSHUtRGRLQFOXLQGRFRPLVV}HVGHVFRQWRVKRQRUiULRVHGHVSHVDVGHULYDGDVGHOHWUDVGHFUHGLWRH
GRDFHLWHGHILQDQFLDPHQWRVQDPHGLGDHPTXHWDLVILQDQFLDPHQWRVFRQVWLWXDP'tYLGD


$EDL[R VHJXHP DV PHGLo}HV GR DWHQGLPHQWR DRV FRYHQDQWV ILQDQFHLURV GRV ~OWLPRV SHUtRGRV

 &pGXODGH&UpGLWR%DQFiULR,QWHUQDFLRQDOQ$*(FHOHEUDGDHQWUHD7HOOHULQDHR,WD~
8QLEDQFR6$1DVVDX%UDQFK±FRPRVHJXLQWHFRYHQDQWILQDQFHLURDVHUREVHUYDGR
&RYHQDQW)LQDQFHLUR
'tYLGD/tTXLGD  (%,7'$  

/LPLWHV
0HQRUTXH

 'tYLGD OtTXLGD SDUD ILQV GH FRYHQDQWV VLJQLILFD R WRWDO GR HQGLYLGDPHQWR RQHURVR LQFOXLQGR
ILQDQFLDPHQWRV GXSOLFDWDV FRP GLUHLWR GH UHJUHVVR P~WXRV LPSRVWRV SDUFHODGRV H GHErQWXUHV
GHGX]LGRGDVGLVSRQLELOLGDGHV FDL[DDSOLFDo}HVILQDQFHLUDVHFDUW}HVGHFUpGLWRDUHFHEHU 




(%,7'$SDUDILQVGHFRYHQDQWVVLJQLILFDRUHVXOWDGRUHODWLYRDRV GR]H PHVHVDQWHULRUHVjGDWD

GH DSXUDomR DQWHV GR LPSRVWR GH UHQGD H FRQWULEXLomR VRFLDO GD GHSUHFLDomR H DPRUWL]DomR GR
UHVXOWDGRILQDQFHLURGRUHVXOWDGRQmRRSHUDFLRQDOGDHTXLYDOrQFLDSDWULPRQLDOHGDSDUWLFLSDomRGH
DFLRQLVWDVPLQRULWiULRV'HYHVHULQFOXtGRR(%,7'$SURIRUPDGDVHPSUHVDVDGTXLULGDVSHODGHYHGRUD
H DLQGD QmRFRQVROLGDGDVLQWHJUDOPHQWH QR SHUtRGRGH DSXUDomR$GLFLRQDOPHQWH GHYHVHH[FOXLU GR
UHVXOWDGR ILQDQFHLUR R UHVXOWDGR FRP DMXVWH D YDORU SUHVHQWH H R UHVXOWDGR GH GHVFRQWRV
REWLGRVFRQFHGLGRV
$EDL[RVHJXHPDVPHGLo}HVGRDWHQGLPHQWRDRVFRQYHQDQWVILQDQFHLURVGRV~OWLPRVSHUtRGRV
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&pGXODGH&UpGLWR%DQFiULR,QWHUQDFLRQDO,WD~  






'tYLGD/tTXLGD





1$

(%,7'$





1$





1$

'tYLGD/tTXLGD(%,7'$






 $V GtYLGDV FRP FRYHQDQWV ILQDQFHLURV IRUDP HPLWLGDV HP  QmR VHQGR DSOLFiYHO
PHGLomRGHLQGLFDGRUHVHP

$OpP GDV UHVWULo}HV GHVFULWDV DFLPD RV HPSUpVWLPRV H ILQDQFLDPHQWRV GD &RPSDQKLD DWXDOPHQWH
SRVVXHP RXWUDV UHVWULo}HV FRQIRUPH SDGUmR GH PHUFDGR WDLV FRPR WUDQVIHUrQFLD GR FDSLWDO VRFLDO
VHP D SUpYLD DQXrQFLD GR EDQFR DOWHUDomR GH WLWXODULGDGH GR FDSLWDO VRFLDO HQYROYHQGR TXDOTXHU
DFLRQLVWD GLUHWRRX LQGLUHWR LQFOXVLYHWUDQVIHUrQFLDVHQWUHVLFRP YDULDomR VXSHULRU D GR WRWDO
GRFDSLWDOVRFLDODOWHUDomRGRFDSLWDOVRFLDOGHTXDOTXHUGHQRVVDVFRQWURODGDVTXHUHVXOWHHPSHUGD
GHQRVVRFRQWUROHVRFLHWiULRGLUHWRRXLQGLUHWRUHVWULomRSDUDFHVVmRYHQGDDOLHQDomRHRXTXDOTXHU
RXWUD IRUPD GH WUDQVIHUrQFLD JUDWXLWD RX RQHURVD L  GH EHQV HVFULWXUDGRV QR UHVSHFWLYR DWLYR
LPRELOL]DGRFXMRYDORUFRUUHVSRQGDDPDLVGRTXHGRYDORUGHVWDUXEULFDFRQWiELORX LL GHDWLYRV
HRX SDUWLFLSDo}HV VRFLHWiULDV HP VXEVLGLiULD HRX FRQWURODGDV TXH JHUHP GH IRUPD LQGLYLGXDO RX
DJUHJDGDPDLVGRTXHGDUHFHLWDOtTXLGDDOWHUDomRGHVHXREMHWRVRFLDOGDFRPSRVLomRGHVHX
FDSLWDO VRFLDO RFRUUrQFLD GH TXDOTXHU PXGDQoD WUDQVIHUrQFLD RX FHVVmR GLUHWD RX LQGLUHWD GH VHX
FRQWUROH VRFLHWiULRDFLRQiULR RX DLQGD VXD LQFRUSRUDomR IXVmR RX FLVmR TXH VHMD GLUHWDPHQWH
UHODFLRQDGRDRFRQWUDWRUHVWULomRTXDQWRjYHQGDWUDQVPLVVmRWUDQVIHUrQFLDRXGHTXDOTXHUIRUPD
DOLHQDUHP RX RQHUDUHP  RX PDLV GRV EHQV GH VHX DWLYR SHUPDQHQWH VHP D SUpYLD H H[SUHVVD
DQXrQFLDGREDQFRUHVWULomRTXDQWRjPXGDQoDDGYHUVDUHOHYDQWHFRQVLVWHQWHUHODFLRQDGRjUHGXomR
GDVLWXDomRSDWULPRQLDOVXSHULRUD
$&RPSDQKLDDFRPSDQKDRDWHQGLPHQWRGDVFOiXVXODVDFLPDGHVFULWDVHVWDEHOHFLGDVHHQWHQGHTXHHQD
GDWD GHVWH)RUPXOiULR GH5HIHUrQFLDDWHQGHX WRGDVDV FOiXVXODV UHVWULWLYDV H FRYHQDQWV ILQDQFHLURV QDV
PHGLo}HVDQXDLVPHQFLRQDGRVQRVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGHH
3DUDILQVGHFRYHQDQWVILQDQFHLURVD&RPSDQKLDUHDOL]DDVPHGLo}HVDQXDOPHQWHQmRVHQGRDSOLFiYHO
D PHQVXUDomR SDUD SHUtRGRV LQWHUPHGLiULRV FRQIRUPH HVWDEHOHFLGR QRV FRQWUDWRV $LQGD SDUD R
SHUtRGR HQFHUUDGR HP  GH GH]HPEUR GH  D &RPSDQKLD QmR GHWLQKD QHQKXP FRQWUDWR GH
HPSUpVWLPRFRPFRYHQDQWVILQDQFHLURV
2*UXSR9LYDUDMXQWDPHQWHFRPD(WQD&RPpUFLRGH0yYHLVH$UWLJRVSDUD'HFRUDomR6$ HPSUHVD
IRUD GR JUXSR HFRQ{PLFR  WLQKDP HQWUH VL DMXVWDGRV D SUiWLFD GH DYDLV FUX]DGRV QRV FRQWUDWRV GH
HPSUpVWLPRV H ILQDQFLDPHQWRV (QWUHWDQWR DV HPSUHVDV GHVIL]HUDP HVWDV JDUDQWLDV FRP DV
LQVWLWXLo}HV ILQDQFHLUDV QR GHFRUUHU GR DQR  HVWDQGR GHYLGDPHQWH IRUPDOL]DGDV QD GDWD GHVWH
)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD$OpPGRVDYDLVRV FRYHQDQWVILQDQFHLURVWDPEpPIRUDPQHJRFLDGRVSDUD
TXH FRQWHPSOHP VRPHQWH D &RPSDQKLD H HPSUHVDV GR *UXSR 9LYDUD TXDLV VHMDP 7HOOHULQD H
&RQLSD
$V PHGLGDV GH FRYHQDQWV ILQDQFHLURV FRQVLGHUDPDV LQIRUPDo}HV FRPELQDGDV GH 9LYDUD H(WQD QRV
HQFHUUDPHQWRV GH FDGD SHUtRGR SRUWDQWR GHQWUR GR GHVFUX]DPHQWR GRV DYDLV Mi FRQFOXtGRV SHOD
&RPSDQKLDILFRXDFRUGDGRRFDQFHODPHQWRGRVFRYHQDQWV DJUXSDGRVSRUVHWUDWDUGHHPSUHVDVIRUD
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GRJUXSRHFRQ{PLFR
'HVWDFDVHDLQGDTXHDVPHGLo}HVQmRFRQWiEHLVXWLOL]DGDVDFLPDSDUDILQVGH FRYHQDQWVILQDQFHLURV
VmR GHILQLGRV LVRODGDPHQWH SRU FDGD HVFULWXUD H QmR GHYHP VHU FRQIXQGLGRV FRP DV XWLOL]DGDV SHOD
&RPSDQKLDHGLYXOJDGDVQRLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
J 

/LPLWHVGHXWLOL]DomRGRVILQDQFLDPHQWRVMiFRQWUDWDGRVHSHUFHQWXDLVMiXWLOL]DGRV

1D GDWD GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD D &RPSDQKLD QmR GLVS}HP GH QHQKXP FRQWUDWR GH
ILQDQFLDPHQWRFXMRGHVHPEROVRQmRWHQKDVLGRUHDOL]DGRLQWHJUDOPHQWH
K 

$OWHUDo}HVVLJQLILFDWLYDVHPFDGDLWHPGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV

'HVFULomRGDVSULQFLSDLVOLQKDVGRQRVVRUHVXOWDGR

5HFHLWDOtTXLGDGHYHQGDVGHPHUFDGRULDVHVHUYLoRV
1RVVDUHFHLWDOtTXLGDpFRPSRVWDSRU L YHQGDGHPHUFDGRULDVH LL SUHVWDo}HVGHVHUYLoRVDSyVD
GHGXomRGHLPSRVWRVHGHYROXo}HVVREUHYHQGDVHWURFDVGHSURGXWRVYHQGLGRV
$V UHFHLWDV FRP YHQGD GH PHUFDGRULD VmR JHUDGDV SRU WRGRV RV QRVVRV SRQWRV GH YHQGD QRVVR H
FRPPHUFH WHOHYHQGDV H YHQGDV UHDOL]DGDV HP SDUFHULDV FRUSRUDWLYDV HVWUDWpJLFDV $OpP GLVVR
SUHVWDPRVVHUYLoRGHPDQXWHQomRHDVVLVWrQFLDWpFQLFDGRVQRVVRVSURGXWRV
2VLPSRVWRVVREUHYHQGDVTXHLPSDFWDPHVWDOLQKDGDVGHPRQVWUDo}HVGHUHVXOWDGRVmR,&063,6H
&2),16 ,66 H )7, )XQGR GH )RPHQWR DR 7XULVPR ,QIUDHVWUXWXUD 6HUYLoRV H ,QWHULRUL]DomR GR
'HVHQYROYLPHQWRGR$PD]RQDV 
$ &RPSDQKLD SRVVXL LQFHQWLYRV ILFDLV GH ,53- ,&06 3,6 &2),16 ,PSRVWR GH ,PSRUWDomR H ,3,
UHODFLRQDGRV VREUHWXGR j QRVVD DWLYLGDGH GH SURGXomR QD =RQD )UDQFD GH 0DQDXV 3DUD PDLRUHV
LQIRUPDo}HV VREUH RV EHQHItFLRV ILVFDLV GD &RPSDQKLD VXJHULPRV D FRQVXOWD DR LWHP  GHVWH
)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD



607

PÁGINA: 207 de 376

Formulário de Referência - 2019 - Vivara Participações S.A.

Versão : 1

10.1 - Condições financeiras e patrimoniais gerais

&XVWRGDV0HUFDGRULDV9HQGLGDVH6HUYLoRV3UHVWDGRV
2 FXVWR GDV PHUFDGRULDV YHQGLGDV p DSXUDGR FRP EDVH QR FXVWR PpGLR GH DTXLVLomR GH PDWpULDV
SULPDV RXUR SUDWD SHGUDV SUHFLRVDV HQWUH RXWUDV  H GRV SURGXWRV TXH YHQGHPRV $OpP GLVVR
FRQWDELOL]DPRVWDPEpPFRPRFXVWRGDVPHUFDGRULDVRVJDVWRVFRPIUHWHUHODFLRQDGDVDRWUDQVSRUWH
GH PHUFDGRULDV GD QRVVD IiEULFD HP 0DQDXV DWpR &HQWUR GH 'LVWULEXLomR ³&'´  ORFDOL]DGRHP 6mR
3DXOR H GR &' SDUD QRVVRV SRQWRV GH YHQGD HRX FOLHQWHV ILQDLV TXH DGTXLULUDP RQOLQH TXH SRU
FRQVHTXrQFLDVmRLQFRUSRUDGRVDRFXVWR$GLFLRQDOPHQWHQRVHVWDGRVHPTXHDWXDPRVYLJRUDSDUD
GXDV FDWHJRULDVHVSHFtILFDV GH SURGXWRV GR QRVVR PL[ GH YHQGDV FDQHWDV H SHUIXPHV R UHJLPH GH
VXEVWLWXLomR WULEXWiULD GR ,&06 2 UHFROKLPHQWR GHVWH WULEXWR RFRUUH GH IRUPD DQWHFLSDGD QR
PRPHQWR GD FRPSUD GD PHUFDGRULD WHQGR FRPR EDVH R FXVWR GH FRPSUD H D PDUJHP GH YDORU
DJUHJDGD PDUNXS  GHWHUPLQDGD SHODV DXWRULGDGHV ILVFDLV GH FDGD (VWDGR R UHFROKLPHQWR GHVWD
VXEVWLWXLomR WULEXWiULR GR ,&06 p FRQKHFLGR HP QRVVRV HVWRTXHV H LPSDFWD R FXVWR GDV QRVVDV
PHUFDGRULDVYHQGLGDVTXDQGRDVYHQGDVVmRUHDOL]DGDV$GLFLRQDOPHQWHWHPRVLQVXPRVTXHHQWUDP
QDOLQKDGHFXVWRGDVPHUFDGRULDVYHQGLGDVTXHVmRGHQRPLQDGRVHPGyODUHSRUWDQWRHVWDOLQKDp
DIHWDGD SRU YDULDo}HV FDPELDLV 3DUD LQIRUPDo}HV VREUH R HIHLWR GH YDULDo}HV FDPELDLV VREUH RV
QRVVRVUHVXOWDGRVYHULWHPHLWHPGHVWHIRUPXOiULRGHUHIHUrQFLD

'HVSHVDVFRPYHQGDV
1RVVDVGHVSHVDVFRPYHQGDVVmRGHFRUUHQWHVGDVRSHUDo}HVGDVQRVVDVORMDVHDOJXPDVGHVSHVDVGD
RSHUDomR GH QRVVD IiEULFD $V SULQFLSDLV GHVSHVDV VmR SHVVRDO LQFOXLQGR VDOiULRV FRPLVV}HV
HQFDUJRV VRFLDLV H EHQHItFLRV SURSDJDQGD H PDUNHWLQJ IUHWHV GR HFRPPHUFH DOXJXpLV H
FRQGRPtQLRVFRPLVVmRVREUHFDUW}HVGHFUpGLWRVHJXUDQoDHHQHUJLD

'HVSHVDVJHUDLVHDGPLQLVWUDWLYDV
$V GHVSHVDV JHUDLV H DGPLQLVWUDWLYDV VmR LQFRUULGDV QR JHUHQFLDPHQWR H VXSRUWH GDV DWLYLGDGHV
RSHUDFLRQDLV$VQRVVDVSULQFLSDLVGHVSHVDVHQYROYHPDVDWLYLGDGHVUHJXODUHVGRVQRVVRVFHQWURVGH
GLVWULEXLomRDWLYLGDGHVUHJXODUHVGHQRVVDIiEULFDQD=RQD)UDQFDGH0DQDXVHVFULWyULRGH6mR3DXOR
H RXWUDV GHVSHVDV FRUSRUDWLYDV WDLV FRPR GHVSHVDV FRP SHVVRDO LQFOXLQGR VDOiULRV FRPLVV}HV
HQFDUJRV VRFLDLV H EHQHItFLRV GRV FRODERUDGRUHV GH iUHDV DGPLQLVWUDWLYDV DOpP GH FRQVXOWRULDV
DVVHVVRULDVHVSHFLDOL]DGDVGHSUHFLDomRHDPRUWL]DomR

2XWUDVUHFHLWDV GHVSHVDV RSHUDFLRQDLVOtTXLGDV
2XWUDV UHFHLWDV RSHUDFLRQDLV OtTXLGDV FRQVLVWHP VXEVWDQFLDOPHQWH GR PRYLPHQWR HP FRQWDV
HVSHFtILFDVGHSURYLV}HVFtYHLVWUDEDOKLVWDVHQWUHRXWURVPRYLPHQWRV

5HVXOWDGRILQDQFHLUROtTXLGR
2 UHVXOWDGR ILQDQFHLUR p D GLIHUHQoD HQWUH DV UHFHLWDV H GHVSHVDV ILQDQFHLUDV $V SULQFLSDLV FRQWDV
FRQWiEHLV VmR DV GHVSHVDV GH MXURV H HQFDUJRV LQFLGHQWHV VREUH R HQGLYLGDPHQWR MXURV VREUH
DQWHFLSDo}HVGHFDUWmRGHFUpGLWRUHQGLPHQWRVGHDSOLFDo}HVILQDQFHLUDVHFRUUHomRPRQHWiULD
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,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDO
$SURYLVmRSDUDLPSRVWRVREUHDUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOHVWiUHODFLRQDGDDROXFURWULEXWiYHOGRV
H[HUFtFLRVVHQGRDVDOtTXRWDVSDUDDVDWLYLGDGHVGHYDUHMRHLQG~VWULDGHSDUD,53-HSDUD
&6// 3DUD PDLRUHV LQIRUPDo}HVVREUHRV EHQHItFLRV ILVFDLV GD &RPSDQKLD VXJHULPRVD FRQVXOWDDR
LWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
$&RPSDQKLDSRVVXLLQFHQWLYRVILFDLVGH,53-UHODFLRQDGRVVREUHWXGRDQRVVDDWLYLGDGHGHSURGXomR
QD=RQD)UDQFDGH0DQDXV,QIRUPDo}HVPDLVGHWDOKDGDVQDVHomRGHVWHGRFXPHQWR
'(021675$d2'25(68/7$'2
3(5Ë2'2 '( 6(,6 0(6(6 ),1'2 (0  '( -81+2 '(  &203$5$'2 $2 3(5Ë2'2
'(6(,60(6(6),1'2(0'(-81+2'(
'(021675$d®(6'25(68/7$'2 HP
5PLOKDUHV 

5(&(,7$/Ë48,'$'(9(1'$6'(
0(5&$'25,$6(6(59,d26
35(67$'26
&XVWRGDVPHUFDGRULDVYHQGLGDVHGRV
VHUYLoRVSUHVWDGRV
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5(&(,7$6 '(63(6$6 23(5$&,21$,6
&RPYHQGDV
*HUDLVHDGPLQLVWUDWLYDV
5HVXOWDGRGHHTXLYDOrQFLDSDWULPRQLDO
2XWUDVUHFHLWDV GHVSHVDV RSHUDFLRQDLV
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'HVSHVDVILQDQFHLUDV
/8&5223(5$&,21$/$17(6'2
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5HFHLWDOtTXLGDGHYHQGDVGHPHUFDGRULDVHVHUYLoRVSUHVWDGRV
5HFHLWD OtTXLGD QR SHUtRGR GH VHLV PHVHV ILQGR HP  GH MXQKR GH  IRL GH 5 PLOK}HV
FRPSDUDWLYDPHQWHD5PLOK}HVQRPHVPRSHUtRGRGHRTXHUHSUHVHQWRXXPDYDULDomR
GH5PLOK}HVRX(VWHDXPHQWRpDWULEXtGRVXEVWDQFLDOPHQWHjPDWXUDomRGDVORMDV
DEHUWDV QRV GR]H ~OWLPRV PHVHV EHP FRPR DR FUHVFLPHQWR GH  GH YHQGDV HP PHVPDV ORMDV
6DPH6WRUH6DOHV FRQVLGHUDQGRDUHFHLWDEUXWDOtTXLGDGHGHYROXo}HVGHORMDVFRPPHVHVGH
RSHUDomRDOpPGHLQFOXLUDVUHFHLWDVGHHFRPPHUFHYHQGDVFRUSRUDWLYDV %% HWHOHYHQGDV(P
GH MXQKR GH  D &RPSDQKLD UHJLVWURX R DXPHQWR GH  QR YROXPH GH SHoDV YHQGLGDV H R
SUHoR PpGLR FUHVFHX  H[SOLFDGR SHOR ERP GHVHPSHQKR HP WRGR R PL[ GH SURGXWRV 3DUD R
FiOFXORGH 6DPH6WRUH6DOHVD&RPSDQKLDFRQVLGHUDDUHFHLWDEUXWDOtTXLGDGHGHYROXo}HVGHWRGRV
RVSRQWRVGHYHQGDV ORMDVHFRPPHUFH%%HWHOHYHQGDV FRPSHORPHQRVPHVHVGHRSHUDomR
QRVGRLVSHUtRGRVFRPSDUDGRVRXVHMDRYDORUGDVYHQGDVEUXWDSHODVPHVPDVORMDVQRVSHUtRGRV
DQDOLVDGRV

&XVWRGDVPHUFDGRULDVYHQGLGDVHGRVVHUYLoRVSUHVWDGRV
2FXVWRGDVPHUFDGRULDVYHQGLGDVHGRVVHUYLoRVSUHVWDGRVQRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHPGH
MXQKR GH  IRL GH5 PLOK}HVFRPSDUDWLYDPHQWHD 5 PLOK}HVQR PHVPR SHUtRGR GH
 R TXH UHSUHVHQWRX XPD YDULDomR GH 5 PLOK}HV RX  2 FXVWR GDV PHUFDGRULDV
YHQGLGDVHGRVVHUYLoRVSUHVWDGRVUHSUHVHQWRXHGDUHFHLWDOtTXLGDQRVSHUtRGRVGHVHLV
PHVHV ILQGRV HP  GH MXQKR GH  H  UHVSHFWLYDPHQWH (VVH DXPHQWR GHYHXVH
SULQFLSDOPHQWHD L XPLPSDFWRQmRUHFRUUHQWHUHIHUHQWHDDMXVWHVGHPDUJHQVGDVWUDQVDo}HVHQWUH
&RQLSD LQG~VWULD  H 7HOOHULQD YDUHMR  TXH UHGX]LX R FXVWR GR SULPHLUR VHPHVWUH GH  HP 5
 PLOK}HV H LL  D PDLRU SDUWLFLSDomR MRLDV H PHQRU SDUWLFLSDomR GH SURGXWRV /LIH QDV YHQGDV
WRWDLVQRSULPHLURVHPHVWUHGH2FXVWRPpGLRGHMRLDV RXUR pPDLRUTXHRFXVWRPpGLRGH
SURGXWRV/LIH SUDWD FRQWULEXLQGRSDUDRDXPHQWRGRFXVWRGDVPHUFDGRULDVYHQGLGDVQRSHUtRGR

5HFHLWDV GHVSHVDV RSHUDFLRQDLV
'HVSHVDVFRPYHQGDV
$VGHVSHVDVFRPYHQGDVQRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKRGHIRUDPGH5
PLOK}HV FRPSDUDWLYDPHQWH D 5 PLOK}HV QR PHVPR SHUtRGR GH R TXH UHSUHVHQWRX XPD
YDULDomRGH5PLOKmRRX$VGHVSHVDVFRPYHQGDVUHSUHVHQWDUDP  H  GD
UHFHLWDOtTXLGDQRVSHUtRGRVGHVHLVPHVHVILQGRVHPGHMXQKRGHHUHVSHFWLYDPHQWH
(VWD UHGXomR GH UHSUHVHQWDWLYLGDGH IRL UHVXOWDGR GR JDQKR GH HILFLrQFLD RSHUDFLRQDO FULDGR SHOR
FUHVFLPHQWRGHGDQRVVDUHFHLWDOtTXLGDFRQIRUPHMiFRPHQWDGRDFLPD
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'HVSHVDVJHUDLVHDGPLQLVWUDWLYDV
$VGHVSHVDVJHUDLVHDGPLQLVWUDWLYDVQRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKRGHIRUDP
GH 5 PLOK}HV FRPSDUDWLYDPHQWH D 5 PLOK}HV QR PHVPR SHUtRGR GH  R TXH
UHSUHVHQWRX XPD YDULDomR GH 5 PLOK}HV RX  $V GHVSHVDV JHUDLV H DGPLQLVWUDWLYDV
UHSUHVHQWDUDP   H   GD UHFHLWD OtTXLGD QRV SHUtRGRV GH VHLV PHVHV ILQGRV HP  GH
MXQKR GH  H  UHVSHFWLYDPHQWH (VWH DXPHQWR IRL UHVXOWDGR SULQFLSDOPHQWH GH XP
LQFUHPHQWR GH 5 PLOK}HV HP GHSUHFLDomR H DPRUWL]DomR HIHLWR GD PXGDQoD QD FRQWDELOL]DomR
GDDPRUWL]DomRGRGLUHLWRGHXVRGHDWLYRVSULQFLSDOPHQWHORMDVDOXJDGDVFRQIRUPHUHTXHULGRSHOR
&3& 5 ,)56

2XWUDVUHFHLWDV GHVSHVDV RSHUDFLRQDLVOtTXLGDV
2XWUDVUHFHLWDV GHVSHVDV RSHUDFLRQDLVOtTXLGDVQRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKRGH
IRLGH5PLOK}HVFRPSDUDWLYDPHQWHD5  PLOKmRQRPHVPRSHUtRGRGHRTXH
UHSUHVHQWRX XPD YDULDomR GH 5 PLOK}HV 2XWUDV UHFHLWDV GHVSHVDV  RSHUDFLRQDLV OtTXLGDV
UHSUHVHQWDUDPH  GDUHFHLWDOtTXLGDQRVSHUtRGRVGHVHLVPHVHVILQGRVHPGHMXQKR
GHHUHVSHFWLYDPHQWH(VWHDXPHQWRpDWULEXtGRVXEVWDQFLDOPHQWHDRHIHLWRSRVLWLYRQmR
UHFRUUHQWH GH 5 PLOK}HV GD FRQWDELOL]DomR GR JDQKR GH DomR MXGLFLDO UHIHUHQWH D ELWULEXWDomR
GR,&06QDEDVHGR3,6&2),16
2UHFRQKHFLPHQWRGRVFUpGLWRVDWXDOL]DGRVPRQHWDULDPHQWHGH3,6H&2),16UHIHUHQWHKDELOLWDomRGR
FUpGLWR SURWRFRODGD QD 5HFHLWD )HGHUDO HP PDLR GH  FRQIRUPH GHFLVmR IDYRUiYHO WUDQVLWDGD HP
MXOJDGR GH  GH GH]HPEUR GH  FRQIRUPH FHUWLGmR GH WUkQVLWR HP MXOJDGR HPLWLGD HP  GH
MDQHLUR GH  UHIHUHQWH D H[FOXVmR GR ,&06 GD EDVH GH FiOFXOR GDV FRQWULEXLo}HV IHGHUDLV 2
PRQWDQWH GH FUpGLWRV UHJLVWUDGR QR SHUtRGR WRWDOL]D 5 PLOK}HV GRV TXDLV 5
FRUUHVSRQGHQWHDRYDORUGRSULQFLSDO

/XFURDQWHVGRUHVXOWDGRILQDQFHLUR
/XFURDQWHVGRUHVXOWDGRILQDQFHLURQRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKRGHIRLGH
5 PLOK}HV FRPSDUDWLYDPHQWH D 5 PLOK}HV QR PHVPR SHUtRGR GH  R TXH
UHSUHVHQWRX XPD YDULDomR GH 5 PLOK}HV RX  /XFUR DQWHV GR UHVXOWDGR ILQDQFHLUR
UHSUHVHQWRXHGDUHFHLWDOtTXLGDQRVSHUtRGRVGHVHLVPHVHVILQGRVHPGHMXQKRGH
 H  UHVSHFWLYDPHQWH (VWH DXPHQWR p DWULEXtGR VXEVWDQFLDOPHQWH DRV HIHLWRV DFLPD
PHQFLRQDGRV

5HVXOWDGRILQDQFHLUROtTXLGR
5HVXOWDGRILQDQFHLUROtTXLGRQRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKRGHIRLGH5
PLOK}HVFRPSDUDWLYDPHQWHD5  PLOK}HVQRPHVPRSHUtRGRGHRTXHUHSUHVHQWRXXPD
YDULDomRGH5PLOK}HVRX25HVXOWDGR)LQDQFHLUROtTXLGRUHSUHVHQWRXH  
GD UHFHLWD OtTXLGD QRV SHUtRGRV GH VHLV PHVHV ILQGRV HP  GH MXQKR GH  H 
UHVSHFWLYDPHQWH $V GHVSHVDV ILQDQFHLUDV WRWDOL]DUDP 5   PLOK}HV HP MXQKR GH  H 5
 PLOK}HVQRPHVPRSHUtRGRGRDQRDQWHULRUHVWHDXPHQWRREVHUYDGRHPpDWULEXtGDDR
UHFRQKHFLPHQWRGH5PLOK}HVGHHQFDUJRVGH(QFDUJRVVREUHDUUHQGDPHQWRVGHGLUHLWRGHXVR
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JHUDGR SHOD PXGDQoD QD FRQWDELOL]DomR GD DPRUWL]DomR GR GLUHLWR GH XVR GH DWLYRV  FRQIRUPH
UHTXHULGR SHOR &3&  5 ,)56  ([FOXLQGR HVVH HIHLWR DV GHVSHVDV ILQDQFHLUDV ILFDUDP
SUDWLFDPHQWHHVWiYHLVQRVGRLVSHUtRGRV$VUHFHLWDVILQDQFHLUDVUHJLVWUDUDP5PLOK}HVHP
GH MXQKR GH  H 5PLOK}HV HP MXQKR GH  R DXPHQWR VLJQLILFDWLYR p DWULEXtGR
VXEVWDQFLDOPHQWHDRLPSDFWRQmRUHFRUUHQWHGH5PLOK}HVQDFRUUHomRPRQHWiULDGRVFUpGLWRV
WULEXWiULRVGDELWULEXWDomRGR,&06QDEDVHGHFiOFXORGR3,6&2),16FRQIRUPHMiPHQFLRQDGRQR
LWHPGH³2XWUDVUHFHLWDV GHVSHVDV RSHUDFLRQDLVOtTXLGDV´([FOXLQGRHVWHHIHLWRQmRKRXYHYDULDomR
UHOHYDQWHHQWUHRVSHUtRGRV

/XFURRSHUDFLRQDODQWHVGRLPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDO
/XFURRSHUDFLRQDODQWHVGRLPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOQRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHP
GHMXQKRGHIRLGH5PLOK}HVFRPSDUDWLYDPHQWHD5PLOK}HVQRPHVPRSHUtRGR
GHRTXHUHSUHVHQWRXXPDYDULDomRGH5PLOK}HVRX/XFURRSHUDFLRQDODQWHV
GRLPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOUHSUHVHQWRXHGDUHFHLWDOtTXLGDQRVSHUtRGRV
GH VHLV PHVHV ILQGRV HP  GH MXQKR GH  H  UHVSHFWLYDPHQWH (VWH DXPHQWR p DWULEXtGR
VXEVWDQFLDOPHQWHDRVHIHLWRVPHQFLRQDGRVDFLPD

,PSRVWRGH5HQGDH&RQWULEXLomR6RFLDO
,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOQRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKRGHIRLGH
5PLOK}HVFRPSDUDWLYDPHQWHD5PLOK}HVQRPHVPRSHUtRGRGHRTXHUHSUHVHQWRX
XPD YDULDomR GH 5 PLOK}HV RX  ,PSRVWR GH UHQGD H FRQWULEXLomR VRFLDO UHSUHVHQWRX
HGDUHFHLWDOtTXLGDQRVSHUtRGRVGHVHLVPHVHVILQGRVHPGHMXQKRGHH
UHVSHFWLYDPHQWH(VWHDXPHQWRpDWULEXtGRVXEVWDQFLDOPHQWHDRDXPHQWRGROXFURWULEXWiYHOHQWUHRV
SHUtRGRVHPTXHVWmRSDUFLDOPHQWHFRPSHQVDGRSHORDXPHQWRQRPLQDOGRVEHQHItFLRVILVFDLVVREUHR
OXFURGHH[SORUDomRHFUpGLWRSUHVXPLGRGH,&06UHODWLYRVj=RQD)UDQFDGH0DQDXV

/XFUROtTXLGR
/XFUR OtTXLGR QR SHUtRGR GH VHLV PHVHV ILQGR HP  GH MXQKR GH  IRL GH 5 PLOK}HV
FRPSDUDWLYDPHQWHD5PLOK}HVQRPHVPRSHUtRGRGHRTXHUHSUHVHQWRXXPDYDULDomRGH
5 PLOK}HV RX  /XFUR OtTXLGR UHSUHVHQWRX  H  GD UHFHLWD OtTXLGD QRV
SHUtRGRV GH VHLV PHVHV ILQGRV HP  GH MXQKR GH  H  UHVSHFWLYDPHQWH (VWH DXPHQWR p
DWULEXtGR VXEVWDQFLDOPHQWH jV YDULDo}HV QR OXFUR RSHUDFLRQDO DQWHV GR LPSRVWR GH UHQGD H
FRQWULEXLomRVRFLDOHQRLPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOPHQFLRQDGDVDFLPD
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1$

1$

5HFHLWDOtTXLGDGHYHQGDVGHPHUFDGRULDVHVHUYLoRVSUHVWDGRV
$ UHFHLWD OtTXLGD QR H[HUFtFLR VRFLDO ILQGR HP  GH GH]HPEUR GH  IRL GH 5 PLOK}HV
FRPSDUDWLYDPHQWHD5PLOK}HVQRPHVPRSHUtRGRGHRTXHUHSUHVHQWRXXPDYDULDomR
GH5PLOK}HVRX(VWHDXPHQWRpDWULEXtGRVXEVWDQFLDOPHQWHDR L FUHVFLPHQWRGH
QDVYHQGDVGDVORMDV9LYDUDRX5PLOK}HVYLQGRWDQWRGDPDWXUDomRGDVORMDVDEHUWDVHP
TXDQWRGDH[SDQVmRRUJkQLFDGD&RPSDQKLDGHORMDVHPH LL FUHVFLPHQWRGH
GD UHFHLWD EUXWD GH QRVVDV YHQGDV RQOLQH YHQGDV FRUSRUDWLYDV H WHOHYHQGDV TXH DWLQJLX 5
PLOK}HV GD UHFHLWD EUXWD YLQGR GR DSHUIHLoRDPHQWR GRV SURFHVVRV H GDV SHVVRDV HQYROYLGDV QR
GHVHQYROYLPHQWR GHVWH FDQDO GH YHQGDV (P  D &RPSDQKLD UHJLVWURX R DXPHQWR GH   QR
YROXPHGHSHoDVYHQGLGDVHQTXDQWRRSUHoRPpGLRFUHVFHXFRPRUHVXOWDGRGRFUHVFLPHQWRGH
GRYROXPHGHMRLDVEHPFRPRSHORDXPHQWRGHSDUWLFLSDomRGDVMRLDVQDVYHQGDVWRWDLV
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&XVWRGDVPHUFDGRULDVYHQGLGDVHGRVVHUYLoRVSUHVWDGRV
2 FXVWR GDV PHUFDGRULDV YHQGLGDV H GRV VHUYLoRV SUHVWDGRV QR H[HUFtFLR VRFLDO ILQGR HP  GH
GH]HPEURGHIRLGH5PLOK}HVFRPSDUDWLYDPHQWHD5PLOK}HVQRPHVPRSHUtRGR
GH  R TXH UHSUHVHQWRX XPD UHGXomR GH 5 PLOK}HV RX  2 FXVWR GDV PHUFDGRULDV
YHQGLGDV H GRV VHUYLoRV SUHVWDGRV UHSUHVHQWRX  H  GD UHFHLWD OtTXLGD QRV H[HUFtFLRV
VRFLDLV ILQGRV HP  GH GH]HPEUR GH  H  UHVSHFWLYDPHQWH (VWD UHGXomR p DWULEXtGD
VXEVWDQFLDOPHQWHDRFUHVFLPHQWRGHYHQGDGHSURGXWRVPDQXIDWXUDGRVHPSUDWDTXHSRVVXHPFXVWR
PpGLRPHQRUGRTXHRFXVWRGRRXURHjLQWHUQDOL]DomRGDSURGXomRGHDOJXQVLWHQVGDOLQKD/LIHE\
9LYDUD HP QRVVD IiEULFD GH 0DQDXV UHGX]LQGR R FXVWR PpGLR GHVVHV SURGXWRV $GLFLRQDOPHQWH
KRXYH LPSDFWR QmR UHFRUUHQWH SRVLWLYR GH 5  PLOK}HV UHIHUHQWH D DMXVWHV GH PDUJHQV QDV
WUDQVDo}HVHQWUHD&RQLSD LQG~VWULD HD7HOOHULQD YDUHMR HPFRPRUHVXOWDGRGRDXPHQWRGH
HILFLrQFLD QD IiEULFD GH 0DQDXV UHGX]LQGR R FXVWR PpGLR SRQWXDOPHQWH H DXPHQWDQGR R JLUR GR
QRVVRHVWRTXHeLPSRUWDQWHUHVVDOWDUTXHHVVHLPSDFWRQmRWHPHIHLWRFDL[DQREDODQoRSDWULPRQLDO
GD&RPSDQKLD

5HFHLWDV GHVSHVDV RSHUDFLRQDLV
'HVSHVDVFRPYHQGDV
$V GHVSHVDV FRP YHQGDV QR H[HUFtFLR VRFLDO ILQGR HP  GH GH]HPEUR GH  IRUDP GH 5
PLOK}HV FRPSDUDWLYDPHQWH D 5 PLOK}HV QR PHVPR SHUtRGR GH R TXH UHSUHVHQWRX XPD
YDULDomRGH5PLOKmRRX$VGHVSHVDVFRPYHQGDVUHSUHVHQWDUDP  H  GD
UHFHLWD OtTXLGD QRV H[HUFtFLRV VRFLDLV ILQGRV HP  GH GH]HPEUR GH  H  UHVSHFWLYDPHQWH
(VWHDXPHQWRIRLUHVXOWDGRGHXPLQFUHPHQWRGH5PLOK}HVHPGHVSHVDVFRPSHVVRDOHIHLWRGD
DEHUWXUD GH  ORMDV GXUDQWH R H[HUFtFLR GH  $V GHVSHVDV FRP DOXJXpLV H FRQGRPtQLRV
DXPHQWDUDP HP 5 PLOK}HV WDPEpP FRPR UHIOH[R GD H[SDQVmR GR Q~PHUR GH ORMDV H GR
DXPHQWR GH YHQGDV GDV ORMDV H[LVWHQWHV SDUFHOD YDULiYHO GR DOXJXHO  $V GHVSHVDV FRP VHUYLoRV
SURILVVLRQDLV FRQWUDWDGRV DXPHQWDUDP HP 5 PLOK}HV SULQFLSDOPHQWH HP IXQomR GH JDVWRV FRP
FRQVXOWRULDV H DV GHVSHVDV FRP PDUNHWLQJ H IUHWHV DXPHQWDUDP 5 PLOK}HV H 5 PLOK}HV
UHVSHFWLYDPHQWHSULQFLSDOPHQWHHPIXQomRGRFUHVFLPHQWRGDQRVVDRSHUDomRGHHFRPPHUFH
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'HVSHVDVJHUDLVHDGPLQLVWUDWLYDV
$V GHVSHVDV JHUDLV H DGPLQLVWUDWLYDV QR H[HUFtFLR VRFLDO ILQGR HP  GH GH]HPEUR GH  IRUDP GH
5 PLOK}HV FRPSDUDWLYDPHQWHD5PLOK}HV QR PHVPR SHUtRGR GHRTXH UHSUHVHQWRX
XPDYDULDomRGH5PLOK}HVRX$VGHVSHVDVJHUDLVHDGPLQLVWUDWLYDVUHSUHVHQWDUDP  H
  GD UHFHLWD OtTXLGD QRV H[HUFtFLRV VRFLDLV ILQGRV HP  GH GH]HPEUR GH  H 
UHVSHFWLYDPHQWH (VWH DXPHQWR IRL UHVXOWDGR SULQFLSDOPHQWH GH XP LQFUHPHQWR GH 5 PLOK}HV HP
GHVSHVDVFRPSHVVRDOHIHLWR L GRVUHDMXVWHVGHVDOiULRVHDGHTXDomRGRVEHQHItFLRV LL GRSDJDPHQWR
GR SURJUDPD GH ERQLILFDomR GH  H SURYLVLRQDPHQWR GD ERQLILFDomR GH  H LLL  GR DXPHQWR GR
TXDGURGHIXQFLRQiULRVFRPSURILVVLRQDLVGHGLFDGRVjLPSOHPHQWDomRGDHVWUDWpJLDGLJLWDOGD&RPSDQKLD

2XWUDVUHFHLWDV GHVSHVDV RSHUDFLRQDLVOtTXLGDV
2XWUDVUHFHLWDVRSHUDFLRQDLVOtTXLGDVQRH[HUFtFLRVRFLDOILQGRHPGHGH]HPEURGHIRUDPGH
5PLOK}HVFRPSDUDWLYDPHQWHD5PLOKmRQRPHVPRSHUtRGRGHRTXHUHSUHVHQWRXXPD
YDULDomR GH 5 PLOK}HV 2XWUDV UHFHLWDV GHVSHVDV  RSHUDFLRQDLV OtTXLGDV UHSUHVHQWDUDP  H
GDUHFHLWDOtTXLGDQRVH[HUFtFLRVILQGRVHPGHGH]HPEURGHHUHVSHFWLYDPHQWH
(VWH DXPHQWR p DWULEXtGR VXEVWDQFLDOPHQWH DR HIHLWR SRVLWLYR UHYHUVmR GH SURYLV}HV GH SURFHVVRV
FtYHLVWUDEDOKLVWDVHWULEXWiULRV

/XFURDQWHVGRUHVXOWDGRILQDQFHLUR
/XFURDQWHVGRUHVXOWDGRILQDQFHLURQRH[HUFtFLRVRFLDOILQGRHPGHGH]HPEURGHIRLGH5
PLOK}HV FRPSDUDWLYDPHQWH D 5 PLOK}HV QR PHVPR SHUtRGR GH  R TXH UHSUHVHQWRX XPD
YDULDomRGH5PLOK}HVRX/XFURDQWHVGRUHVXOWDGRILQDQFHLURUHSUHVHQWRXH
GDUHFHLWDOtTXLGDQRVH[HUFtFLRVVRFLDLVILQGRVHPGHGH]HPEURGHHUHVSHFWLYDPHQWH
(VWHDXPHQWRpDWULEXtGRVXEVWDQFLDOPHQWHDRVHIHLWRVDFLPDGHVWDFDGRV

5HVXOWDGRILQDQFHLUROtTXLGR
5HVXOWDGRILQDQFHLUROtTXLGRGRH[HUFtFLRQRH[HUFtFLRVRFLDOILQGRHPGHGH]HPEURGHIRLGH
5   PLOK}HV FRPSDUDWLYDPHQWH D 5   PLOK}HV QR PHVPR SHUtRGR GH  R TXH
UHSUHVHQWRX XPD YDULDomR GH 5   PLOK}HV RX  5HVXOWDGR ILQDQFHLUR OtTXLGR GR H[HUFtFLR
UHSUHVHQWRX  H  GDUHFHLWDOtTXLGDQRVH[HUFtFLRVVRFLDLVILQGRVHPGHGH]HPEURGH
HUHVSHFWLYDPHQWH2FUHVFLPHQWRGDVUHFHLWDVILQDQFHLUDVHQWUHRVSHUtRGRVIRLGH
FRPRUHVXOWDGRGDUHGXomRGDVUHFHLWDVILQDQFHLUDVHP5PLOK}HVUHIHUHQWHVPDMRULWDULDPHQWH
j UHGXomR GD FRUUHomR PRQHWiULD VREUH UHFXSHUDomR GH ,53- H &6// GH H[HUFtFLRV DQWHULRUHV $V
GHVSHVDV ILQDQFHLUDV UHGX]LUDP  RX VHMD 5 PLOK}HV FRPR HIHLWR GD UHGXomR GH MXURV
VREUHHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVUHIOH[RGDUHGXomRUHJLVWUDGDQRHQGLYLGDPHQWREUXWR
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/XFURRSHUDFLRQDODQWHVGRLPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDO
/XFURRSHUDFLRQDODQWHVGRLPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOQRH[HUFtFLRVRFLDOILQGRHPGH
GH]HPEURGHIRLGH5PLOK}HVFRPSDUDWLYDPHQWHD5PLOK}HVQRPHVPRSHUtRGR
GHRTXHUHSUHVHQWRXXPDYDULDomRGH5PLOK}HVRX/XFURRSHUDFLRQDODQWHVGR
LPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOUHSUHVHQWRXHGDUHFHLWDOtTXLGDQRVH[HUFtFLRV
VRFLDLV ILQGRV HP  GH GH]HPEUR GH  H  UHVSHFWLYDPHQWH (VWH DXPHQWR p DWULEXtGR
VXEVWDQFLDOPHQWHDHIHLWRVDFLPDGHVWDFDGRV

,PSRVWRGH5HQGDH&RQWULEXLomR6RFLDO
,PSRVWR GH UHQGD H FRQWULEXLomR VRFLDO QR H[HUFtFLR VRFLDO ILQGR HP  GH GH]HPEUR GH  IRL GH
5 PLOK}HVFRPSDUDWLYDPHQWHD5PLOK}HVQRPHVPRSHUtRGRGHRTXHUHSUHVHQWRX
XPD YDULDomR GH 5 PLOK}HV RX   ,PSRVWR GH UHQGD H FRQWULEXLomR VRFLDO UHSUHVHQWRX
  H  GD UHFHLWD OtTXLGD QRV H[HUFtFLRV VRFLDLV ILQGRV HP  GH GH]HPEUR GH  H 
UHVSHFWLYDPHQWH(VWDYDULDomRpDWULEXtGDVXEVWDQFLDOPHQWHDUHGXomRGH5PLOK}HVGHLPSRVWRV
GLIHULGRV H D UHGXomR GH 5 PLOK}HV GH LPSRVWRV FRUUHQWHV GHYLGR D XP LPSDFWR SRVLWLYR GH
5 PLOK}HV GH UHFXSHUDomR GH ,53- H &6// GH H[HUFtFLRV DQWHULRUHV UHIHUHQWH j DSXUDomR GD
H[FOXVmRGR,&06SUHVXPLGRHPIXQomRGDVRSHUDo}HVUHDOL]DGDVQD=RQD)UDQFDGH0DQDXV

/XFUROtTXLGRGRH[HUFtFLR
/XFUR OtTXLGR GR H[HUFtFLR QR H[HUFtFLR VRFLDO ILQGR HP  GH GH]HPEUR GH  IRL GH 5
PLOK}HV FRPSDUDWLYDPHQWH D 5 PLOK}HV QR PHVPR SHUtRGR GH R TXH UHSUHVHQWRX XPD
UHGXomR GH 5 PLOK}HV RX  /XFUR OtTXLGR GR H[HUFtFLR UHSUHVHQWRX  H  GD
UHFHLWD OtTXLGD QRV H[HUFtFLRV VRFLDLV ILQGRV HP  GH GH]HPEUR GH  H  UHVSHFWLYDPHQWH
(VWDUHGXomRpDWULEXtGDDRVHIHLWRVDFLPDGHVWDFDGRV
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1$



1$

1$



5HFHLWDOtTXLGDGHYHQGDVGHPHUFDGRULDVHVHUYLoRVSUHVWDGRV
5HFHLWD OtTXLGD QR H[HUFtFLR VRFLDO ILQGR HP  GH GH]HPEUR GH  IRL GH 5 PLOK}HV
FRPSDUDWLYDPHQWHD5PLOK}HVQRPHVPRSHUtRGRGHRTXHUHSUHVHQWRXXPDYDULDomRGH
5PLOK}HVRX(VWHDXPHQWRpDWULEXtGRVXEVWDQFLDOPHQWHDRFUHVFLPHQWRGH L GD
IDWXUDPHQWREUXWRKDMDYLVWDDUHDOL]DomRGHDMXVWHVQRPL[GHSURGXWRVRIHUWDGRV LL QDYHQGDV
GDV ORMDV /LIH E\ 9LYDUD H LLL   GH QRVVDV YHQGDV EUXWDV GR HFRPPHUFH H RXWURV FDQDLV
RFDVLRQDGR SHOR HVIRUoR GD &RPSDQKLD HP HVWUXWXUDU UHIHULGR FDQDO UHVXOWDQGR HP XP DXPHQWR QD
SURFXUDHFRPSUDGHSURGXWRVRIHUWDGRVSHOD&RPSDQKLDDWUDYpVGRHFRPPHUFH(PUHDOL]DPRV
H[SDQVmRRUJkQLFDGHORMDVItVLFDV OtTXLGDGHIHFKDPHQWRV (PD&RPSDQKLDUHJLVWURXUHGXomR
GHQRYROXPHGHSHoDVYHQGLGDVHQTXDQWRRWLFNHWPpGLRFUHVFHXH[SOLFDGRSHODPDLRU
SDUWLFLSDomRGHSURGXWRVFRQIHFFLRQDGRVHPRXURQDVYHQGDVWRWDLV

&XVWRGDVPHUFDGRULDVYHQGLGDVHGRVVHUYLoRVSUHVWDGRV
2 FXVWR GDV PHUFDGRULDV YHQGLGDV H GRV VHUYLoRV SUHVWDGRV QR H[HUFtFLR VRFLDO ILQGR HP  GH
GH]HPEURGHIRLGH5PLOK}HVFRPSDUDWLYDPHQWHD5PLOK}HVQRPHVPRSHUtRGR
GH  R TXH UHSUHVHQWRX XP DXPHQWR GH 5 PLOK}HV RX  2 FXVWR GDV PHUFDGRULDV
YHQGLGDV H GRV VHUYLoRV SUHVWDGRV UHSUHVHQWRX  H  GD UHFHLWD OtTXLGD QRV H[HUFtFLRV
VRFLDLV ILQGRV HP  GH GH]HPEUR GH  H  UHVSHFWLYDPHQWH (VWH DXPHQWR p DWULEXtGR
VXEVWDQFLDOPHQWH L DRPL[GHSURGXWRVYHQGLGRVRQGHWLYHPRVXPLQFUHPHQWRQDVYHQGDVGHMRLDV
IHLWDV FRP RXUR TXH SRVVXHP XP FXVWR PpGLR PDLRU GR TXH R FXVWR PpGLR GDV MRLDV IHLWDV FRP
SUDWDH LL jYDORUL]DomRGDFRWDomRGRRXURGXUDQWHRH[HUFtFLRHPTXHVWmR

5HFHLWDV GHVSHVDV RSHUDFLRQDLV
'HVSHVDVFRPYHQGDV
$V GHVSHVDV FRP YHQGDV QR H[HUFtFLR VRFLDO ILQGR HP  GH GH]HPEUR GH  IRUDP GH 5
PLOK}HV FRPSDUDWLYDPHQWH D 5 PLOK}HV QR PHVPR SHUtRGR GH  QmR DSUHVHQWDQGR
YDULDo}HVPDWHULDLVQRSHUtRGRPHQFLRQDGR

'HVSHVDVJHUDLVHDGPLQLVWUDWLYDV
$VGHVSHVDVJHUDLVHDGPLQLVWUDWLYDVQRH[HUFtFLRVRFLDOILQGRHPGHGH]HPEURGHIRUDPGH
5PLOK}HVFRPSDUDWLYDPHQWHD5PLOK}HVQRPHVPRSHUtRGRGHRTXHUHSUHVHQWRX
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XPD YDULDomR GH 5 PLOK}HV RX  $V GHVSHVDV JHUDLV H DGPLQLVWUDWLYDV UHSUHVHQWDUDP
  H   GD UHFHLWD OtTXLGD QRV H[HUFtFLRV VRFLDLV ILQGRV HP  GH GH]HPEUR GH  H
 UHVSHFWLYDPHQWH (VWH DXPHQWR IRL UHVXOWDGR SULQFLSDOPHQWH GH XP LQFUHPHQWR GH 5
PLOK}HVHPGHVSHVDVFRPSHVVRDOHIHLWRSULQFLSDOPHQWHGRDXPHQWRGHTXDGURGHIXQFLRQiULRVH
UHPXQHUDomR GRV DGPLQLVWUDGRUHV XP LQFUHPHQWR GH 5 PLOK}HV GH VHUYLoRV SURILVVLRQDLV
FRQWUDWDGRV SULQFLSDOPHQWH VHUYLoRV GH FRQVXOWRULDV H 5 PLOK}HV HP GHVSHVDV FRP DOXJXpLV H
FRQGRPtQLRVHPUD]mRGHUHYLVmRFRQWUDWXDOSDUDUHFRPSRVLomRGHGHVSHVDVGHSHUtRGRVDQWHULRUHV

2XWUDVUHFHLWDV GHVSHVDV RSHUDFLRQDLVOtTXLGDV
2XWUDVUHFHLWDVRSHUDFLRQDLVOtTXLGDVQRH[HUFtFLRVRFLDOILQGRHPGHGH]HPEURGHIRUDPGH
5 PLOKmR FRPSDUDWLYDPHQWH D 5   PLOKmR QR PHVPR SHUtRGR GH  R TXH UHSUHVHQWRX
XPDYDULDomRGH5PLOK}HV2XWUDVUHFHLWDV GHVSHVDV RSHUDFLRQDLVOtTXLGDVUHSUHVHQWDUDP
H   GD UHFHLWD OtTXLGD QRV H[HUFtFLRV ILQGRV HP  GH GH]HPEUR GH  H 
UHVSHFWLYDPHQWH(VWDYDULDomRpDWULEXtGDVXEVWDQFLDOPHQWHDDWXDOL]Do}HVQDVSURYLV}HVSDUDULVFRV
FtYHLVHWUDEDOKLVWDV

/XFURDQWHVGRUHVXOWDGRILQDQFHLUR
/XFUR DQWHV GR UHVXOWDGR ILQDQFHLUR QR H[HUFtFLR VRFLDO ILQGR HP  GH GH]HPEUR GH  IRL GH
5 PLOK}HV FRPSDUDWLYDPHQWH D 5 PLOK}HV QR PHVPR SHUtRGR GH  R TXH
UHSUHVHQWRX XPD YDULDomR GH 5 PLOK}HV RX  /XFUR DQWHV GR UHVXOWDGR ILQDQFHLUR
UHSUHVHQWRX H  GD UHFHLWD OtTXLGD QRV H[HUFtFLRV VRFLDLV ILQGRV HP  GH GH]HPEUR GH
 H  UHVSHFWLYDPHQWH (VWH DXPHQWR p DWULEXtGR VXEVWDQFLDOPHQWH DRV HIHLWRV DFLPD
PHQFLRQDGRV

5HVXOWDGRILQDQFHLUROtTXLGR
5HVXOWDGRILQDQFHLUROtTXLGRGRH[HUFtFLRQRH[HUFtFLRVRFLDOILQGRHPGHGH]HPEURGHIRLGH
5  PLOK}HV FRPSDUDWLYDPHQWH D 5  PLOK}HV QR PHVPR SHUtRGR GH  R TXH
UHSUHVHQWRX XPD YDULDomR GH 5 PLOK}HV RX  5HVXOWDGR ILQDQFHLUR GR H[HUFtFLR
UHSUHVHQWRX  H  GDUHFHLWDOtTXLGDQRVH[HUFtFLRVVRFLDLVILQGRVHPGHGH]HPEURGH
HUHVSHFWLYDPHQWH1RSHUtRGRILQGRHPDUHFHLWDILQDQFHLUDUHJLVWUDUDPGH
DXPHQWRHPUHODomRDQRDQWHULRUHPUD]mRGRHIHLWRGHFRUUHomRPRQHWiULDVREUHUHFXSHUDomRGH
,53- H &6// GH H[HUFtFLRV DQWHULRUHV UHJLVWUDGR QR H[HUFtFLR GH  (P UHODomR jV GHVSHVDV
ILQDQFHLUDV IRL UHJLVWUDGR XPD TXHGD GH  LPSDFWDGDV SHOR GHFUpVFLPR GH 5 PLOK}HV HP
MXURVVREUHHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV

/XFURRSHUDFLRQDODQWHVGRLPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDO
/XFURRSHUDFLRQDODQWHVGRLPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOQRH[HUFtFLRVRFLDOILQGRHPGH
GH]HPEURGHIRLGH5PLOK}HVFRPSDUDWLYDPHQWHD5PLOK}HVQRPHVPRSHUtRGR
GHRTXHUHSUHVHQWRXXPDYDULDomRGH5PLOK}HVRX/XFURRSHUDFLRQDODQWHVGR
LPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOUHSUHVHQWRXHGDUHFHLWDOtTXLGDQRVH[HUFtFLRV
VRFLDLV ILQGRV HP  GH GH]HPEUR GH  H  UHVSHFWLYDPHQWH (VWH DXPHQWR p DWULEXtGR
VXEVWDQFLDOPHQWHDRVHIHLWRVDFLPDPHQFLRQDGRV
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,PSRVWRGH5HQGDH&RQWULEXLomR6RFLDO
,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOQRH[HUFtFLRVRFLDOILQGRHPGHGH]HPEURGHIRLGH
5PLOK}HVFRPSDUDWLYDPHQWHD 5 PLOK}HVQRPHVPRSHUtRGRGHRTXHUHSUHVHQWRX
XPD YDULDomR GH 5 PLOK}HV RX  ,PSRVWR GH UHQGD H FRQWULEXLomR VRFLDO UHSUHVHQWRX
H  GDUHFHLWDOtTXLGDQRVH[HUFtFLRVVRFLDLVILQGRVHPGHGH]HPEURGHH
UHVSHFWLYDPHQWH (VWH DXPHQWR p DWULEXtGR VXEVWDQFLDOPHQWH j YDULDomR SRVLWLYD GH 5 PLOK}HV
HPLPSRVWRVFRUUHQWHVSULQFLSDOPHQWHGHYLGRDXPLPSDFWRSRVLWLYRHPGH5PLOK}HVGH
UHFXSHUDomR GH ,53- H &6// GH H[HUFtFLRV DQWHULRUHV UHIHUHQWH D DSXUDomR GD H[FOXVmR GR ,&06
SUHVXPLGRGD=RQD)UDQFDGH0DQDXVHGH5PLOK}HVHPLPSRVWRVGLIHULGRV

/XFUROtTXLGR SUHMXt]R GRH[HUFtFLR
/XFUR OtTXLGR SUHMXt]R  GR H[HUFtFLR QR H[HUFtFLR VRFLDO ILQGR HP  GH GH]HPEUR GH  IRL GH
5PLOK}HV FRPSDUDWLYDPHQWH D 5 PLOK}HV QR PHVPR SHUtRGR GH  R TXH
UHSUHVHQWRX XPD YDULDomR GH 5 PLOK}HV RX  /XFUR OtTXLGR SUHMXt]R  GR H[HUFtFLR
UHSUHVHQWRX H  GD UHFHLWD OtTXLGD QRV H[HUFtFLRV VRFLDLV ILQGRV HP  GH GH]HPEUR GH
 H  UHVSHFWLYDPHQWH (VWH DXPHQWR p DWULEXtGR VXEVWDQFLDOPHQWH DRV HIHLWRV DFLPD
PHQFLRQDGRV
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&203$5$d2'$635,1&,3$,6&217$63$75,021,$,6&20%,1$'$6'$7(//(5,1$(
'$&21,3$(0'(-81+2'(('('(=(0%52'(

$WLYRFLUFXODQWH
(PGHMXQKRGHRDWLYRFLUFXODQWHHUDGH5PLOK}HVHPFRPSDUDomRFRP5
PLOK}HVHPGHGH]HPEURGH(PUHODomRDRWRWDOGRDWLYRRDWLYRFLUFXODQWHHUDGH
HPGHMXQKRGHHHPGHGH]HPEURGH(VWHDXPHQWRGH5PLOK}HVRX
GHFRUUHXSULQFLSDOPHQWHGH
L  DXPHQWR GH 5 PLOK}HV HP LPSRVWRV D UHFXSHUDU UHIHUHQWHV PDMRULWDULDPHQWH D
UHFODVVLILFDo}HVTXHHVWDYDPFRQVLGHUDGDVHPORQJRSUD]RSDUDFXUWRSUD]R LL DXPHQWRGH5
PLOK}HV GH HVWRTXHV HP UD]mR GR FUHVFLPHQWR RUJkQLFR GD RSHUDomR GD &RPSDQKLD EHP FRPR
UHQHJRFLDo}HV FRP DOJXQV GH QRVVRV IRUQHFHGRUHV TXH SRVVLELOLWDUDP XPD SHTXHQD DPSOLDomR GR
QRVVR SUD]R PpGLR GH SDJDPHQWR LLL  DXPHQWR GH 5 PLOK}HV GH FRQWDV D UHFHEHU
SULQFLSDOPHQWHSHORYROXPHPHQRUGHDQWHFLSDomRGHUHFHEtYHLVGHFDUWmRGHFUpGLWRH LY UHGXomR
GH5PLOK}HVQRFDL[DGD&RPSDQKLDGHYLGRDVD]RQDOLGDGHRFRUULGDQRILQDOGRDQRGH

$WLYRQmRFLUFXODQWH
(P  GH MXQKR GH  R DWLYR QmR FLUFXODQWH HUD GH 5 PLOK}HV HP FRPSDUDomR FRP
5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGH(PUHODomRDRWRWDOGRDWLYRRDWLYRQmRFLUFXODQWH
HUD GH  HP  GH MXQKR GH  H  HP  GH GH]HPEUR GH  (VWH DXPHQWR GH
5 PLOK}HV RX  GHFRUUHX SULQFLSDOPHQWH SRU DXPHQWR GH L  5 PLOK}HV HP
LPRELOL]DGR SULQFLSDOPHQWH UHIHUHQWH j LPSOHPHQWDomR GR &3&  5 ,)56  H LL  5
PLOK}HV HP LPSRVWRV D UHFXSHUDU SULQFLSDOPHQWH UHIHUHQWHV DR FUpGLWR GH ,53- H &6// DSXUDGR
DWUDYpVGDH[FOXVmRGDEDVHGHFiOFXORGRLQFHQWLYRGH,&06GD=)0QRSHUtRGRFRPSUHHQGLGRHQWUH
H
(VSHFLILFDPHQWH VREUH D DGRomR GR &3&  5 ,)56  D &RPSDQKLD RSWRX SHOD DERUGDJHP
UHWURVSHFWLYD PRGLILFDGD FRPR PpWRGR GH WUDQVLomR HP  GH MDQHLUR GH  TXDQGR D QRUPD
SDVVRX D YLJRUDU H SURVSHFWLYDPHQWH GHVGH R LQtFLR GR SULPHLUR SHUtRGR SUDWLFiYHO DERUGDJHP
UHWURVSHFWLYD VHP HIHLWR QDV LQIRUPDo}HV GH SHUtRGRV DQWHULRUHV 2 HIHLWR GD DGRomR GD QRUPD QR
SDVVLYR FLUFXODQWH GD &RPSDQKLD IRL 5  PLOK}HV HP  GH MXQKR GH  UHIHUHQWH D
PHQVXUDomRGRSDVVLYRGHDUUHQGDPHQWRFRUUHVSRQGHDRWRWDOGRVSDJDPHQWRVIXWXURVGHDOXJXpLV
IL[RV OtTXLGR GH LPSRVWRV QRV TXDLV FRQVLGHUDPRV DV UHQRYDWyULDV FXMR SUD]R RFRUUH QRUPDOPHQWH
XPDQRDQWHVGRYHQFLPHQWRGRFRQWUDWRTXDQGRLGHQWLILFDPRVD³UD]RiYHOFHUWH]D´GDUHQRYDomR

3DVVLYRFLUFXODQWH
(PGHMXQKRGHRSDVVLYRFLUFXODQWHHUDGH5PLOK}HVHPFRPSDUDomRFRP5
PLOK}HVHPGHGH]HPEURGH(PUHODomRDRWRWDOGRSDVVLYRHSDWULP{QLROtTXLGRRSDVVLYR
FLUFXODQWH HUD GH  HP  GH MXQKR GH  H  HP  GH GH]HPEUR GH  (VWH
DXPHQWR GH 5 PLOK}HV RX  GHFRUUHX GH L  DXPHQWR GH 5 PLOK}HV QD OLQKD GH
HPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVSDUDDMXVWHQDHVWUXWXUDGHFDSLWDOGD&RPSDQKLD LL LQFUHPHQWRGH
5PLOK}HVHPDUUHQGDPHQWRVHDUUHQGDPHQWRVGHGLUHLWRGHXVRDSDJDUUHIHUHQWHVDRDMXVWH
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GH,)56 LLL UHGXomRGH5PLOK}HVFRPREULJDo}HVWULEXWiULDVGHFRUUHQWHGRUHFROKLPHQWR
GH ,&06 GXUDQWH R SULPHLUR VHPHVWUH GH  LLL  UHGXomR GH 5 PLOK}HV HP REULJDo}HV
WUDEDOKLVWDVHSUHYLGHQFLiULDVGHFRUUHQWHSULQFLSDOPHQWHGRSDJDPHQWRGHE{QXVSDUDFRODERUDGRUHV
HPMXQKRGH LY UHGXomRGH5PLOK}HVHPIRUQHFHGRUHVGHYLGRDUHGXomRGRSUD]RPpGLR
GHSDJDPHQWRHIHLWRGDVD]RQDOLGDGHGRQRVVRQHJyFLRH Y RXWUDVREULJDo}HVTXHDXPHQWRXHP
5  PLOK}HV SULQFLSDOPHQWH SHOR FUHVFLPHQWR GDV SURYLV}HV GH GHVSHVDV FRP IUHWHV H
DUPD]HQDJHPHVHUYLoRVWHUFHLURV

3DVVLYRQmRFLUFXODQWH
(P  GH MXQKR GH  R SDVVLYR QmR FLUFXODQWH HUD GH 5 PLOK}HV HP FRPSDUDomR FRP
5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGH(PUHODomRDRWRWDOGRSDVVLYRHSDWULP{QLROtTXLGRR
SDVVLYRQmRFLUFXODQWHHUDGHHPGHMXQKRGHHHPGHGH]HPEURGH
(VWHDXPHQWRGH5PLOK}HVRXSRGHVHUDWULEXtGRVXEVWDQFLDOPHQWHDR L DXPHQWR
GH 5 PLOK}HV HP HPSUpVWLPRV H ILQDQFLDPHQWRV GH ORQJR SUD]R SDUD DMXVWH QD HVWUXWXUD GH
FDSLWDOGDFRPSDQKLDH LL LQFUHPHQWRGH5PLOK}HVFRPDUUHQGDPHQWRVGHGLUHLWRGHXVRD
SDJDUUHIHUHQWHVjLPSOHPHQWDomRGR&3& 5 ,)56
(VSHFLILFDPHQWH VREUH D DGRomR GR &3&  5 ,)56  D &RPSDQKLD RSWRX SHOD DERUGDJHP
UHWURVSHFWLYDPRGLILFDGDFRPRPpWRGRGHWUDQVLomRHPGHMDQHLURGHTXDQGRDQRUPDSDVVRX
D YLJRUDU H SURVSHFWLYDPHQWH GHVGH R LQtFLR GR SULPHLUR SHUtRGR SUDWLFiYHO DERUGDJHP UHWURVSHFWLYD
VHPHIHLWRQDVLQIRUPDo}HVGHSHUtRGRVDQWHULRUHV2HIHLWRGDDGRomRGDQRUPDQR3DVVLYR&LUFXODQWH
GD&RPSDQKLDIRL5PLOK}HVHPGHMXQKRGHUHIHUHQWHDRVDUUHQGDPHQWRVGHGLUHLWR
GHXVRGHORFDomRGHLPyYHLVUHSUHVHQWDGRSHORYDORUSUHVHQWHGRIOX[RGHSDJDPHQWRGHDOXJXpLVIL[RV
RXPtQLPRVQRVFRQWUDWRVGHDUUHQGDPHQWRGRVLPyYHLVGDVORMDVIiEULFDHHVFULWyULRVGD&RPSDQKLD$
QRUPDQmRFRQVLGHUDRVDOXJXpLVYDULiYHLVGRVFRQWUDWRVYLJHQWHV

3DWULP{QLROtTXLGRFRPELQDGR
(PGHMXQKRGHRSDWULP{QLROtTXLGRHUDGH5PLOK}HVHPFRPSDUDomRFRP5
PLOK}HV HP  GH GH]HPEUR GH  (VWD YDULDomR GH 5 PLOK}HV RX  GHXVH SHORV
VHJXLQWHV PRWLYRV L  DXPHQWR GH 5 PLOK}HV QD UHVHUYD GH FDSLWDO GHYLGR DRV IDWRV Mi
PHQFLRQDGRV DQWHULRUPHQWH H LL  LQFUHPHQWR GH 5 PLOK}HV QD UHVHUYD GH OXFURV GHYLGR
SULQFLSDOPHQWH DR HIHLWR GD GLVWULEXLomR GH GLYLGHQGRV H FRQVWLWXLomR GD UHVHUYD GH FDSLWDO
PHQFLRQDGDDFLPDSDUFLDOPHQWHFRPSHQVDGDSHOROXFUROtTXLGRUHJLVWUDGRQRSHUtRGR
&203$5$d2 '$6 35,1&,3$,6 &217$6 3$75,021,$,6 &20%,1$'$6 '$ 7(//(5,1$
'$&21,3$(0'('(=(0%52'(('('(=(0%52'(

$WLYRFLUFXODQWH
(P  GH GH]HPEUR GH  R DWLYR FLUFXODQWH HUD GH 5 PLOK}HV HP FRPSDUDomR FRP
5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGH(PUHODomRDRWRWDOGRDWLYRRDWLYRFLUFXODQWHHUDGH
 HP  GH GH]HPEUR GH  H  HP  GH GH]HPEUR GH  (VWH DXPHQWR GH
5 PLOK}HV RX  GHFRUUHX SULQFLSDOPHQWH GH XP DXPHQWR GH L  5 PLOK}HV GH
HVWRTXHV SULQFLSDOPHQWH FRPR UHVXOWDGR GD UHFRPSRVLomR UHDOL]DGD GXUDQWH R DQR (P  GH
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GH]HPEURGHDSUHVHQWDPRVRQtYHOGHHVWRTXHVPDLVEDL[RGRV~OWLPRVWUrVDQRVHHPGH
GH]HPEURGHUHWRUQDPRVDRQtYHODGHTXDGRQRVSUHSDUDQGRSDUDXPDQRGHFUHVFLPHQWRGH
YHQGDV PDLV IRUWH LL  5 PLOK}HV HP LPSRVWRV D UHFXSHUDU GHYLGR j UHFODVVLILFDomR GH DWLYRV
WULEXWiULRV GH ORQJR SUD]R SDUFLDOPHQWH XWLOL]DGRV SDUD SDJDPHQWR GH REULJDo}HV GD PHVPD
QDWXUH]D H LLL  SDUFLDOPHQWH FRPSHQVDGRV SRU XPD UHGXomR GH 5 PLOK}HV HP GHVSHVDV SDJDV
DQWHFLSDGDPHQWHSULQFLSDOPHQWHGHYLGRDUHGXomRGRYROXPHGHLPSRUWDomRUHDOL]DGRXPDYH]TXH
LQWHUQDOL]DPRV D SURGXomR QD IiEULFD GH 0DQDXV GH LWHQV TXH DQWHV HUDP LPSRUWDGRV (P  D
&RPSDQKLDUHJLVWURXDXPHQWRQDVFRQWDVDUHFHEHUHPUHODomRDRDQRDQWHULRUHPUD]mRGRYROXPH
GHDQWHFLSDomRGHUHFHEtYHLVIHLWRHPTXHGLPLQXLXGHIRUPDUHOHYDQWHRHVWRTXHGHFRQWDVD
UHFHEHU $LQGD QD FRPSDUDomR HQWUH RV SHUtRGRV KRXYH DXPHQWR QR VDOGR GH LQVWUXPHQWRV GH
GHULYDWLYRVDWLYRHPUD]mRGDRVFLODomRFDPELDOHQWUHRVSHUtRGRVFRPGyODUFRWDGRD5QR
ILQDO GH  H 5  HP  LPSDFWDQGR D PDUFDomR D PHUFDGR GDV RSHUDo}HV HP
GHULYDWLYRV

$WLYRQmRFLUFXODQWH
(P  GH GH]HPEUR GH  R DWLYR QmR FLUFXODQWH HUD GH 5 PLOK}HV HP FRPSDUDomR FRP
5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGH(PUHODomRDRWRWDOGRDWLYRRDWLYRQmRFLUFXODQWH
HUDGHHPGHGH]HPEURGHHHPGHGH]HPEURGH(VWDUHGXomRGH
5PLOK}HVRXRFRUUHXSULQFLSDOPHQWHGHYLGRjUHGXomRGH5PLOK}HVGHLPSRVWRV
DUHFXSHUDUUHFODVVLILFDGRVSDUDRFXUWRSUD]R

3DVVLYRFLUFXODQWH
(P  GH GH]HPEUR GH  R SDVVLYR FLUFXODQWH HUD GH 5 PLOK}HV HP FRPSDUDomR FRP
5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGH(PUHODomRDRWRWDOGRSDVVLYRHSDWULP{QLROtTXLGRR
SDVVLYRFLUFXODQWHHUDGHHPGHGH]HPEURGHHHPGHGH]HPEURGH
(VWHDXPHQWRGH5PLOK}HVRXGHFRUUHXSULQFLSDOPHQWHGHYLGR L DRDXPHQWRGH5
PLOK}HVHPHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVGHYLGRjDPRUWL]DomRGHGtYLGDVEDQFiULDVSDUFLDOPHQWH
FRPSHQVDGDSRUUHFODVVLILFDomRGHSDUWHGRHQGLYLGDPHQWRGRSDVVLYRQmRFLUFXODQWHSDUDRSDVVLYR
FLUFXODQWH LL DUHGXomRGH5PLOK}HVHPIRUQHFHGRUHVSULQFLSDOPHQWHGHYLGRjLQWHUQDOL]DomR
GDSURGXomRGHDOJXQVLWHQVGDOLQKD /LIHE\9LYDUDTXHDQWHVHUDPLPSRUWDGRV LLL DUHGXomRGH
5PLOK}HVHPMXURVVREUHFDSLWDOSUySULRGHYLGRDRQmRSURYLVLRQDPHQWRGHQRYRVSDJDPHQWRV
SDUDRH[HUFtFLRGHH LY RXWUDVREULJDo}HVTXHDXPHQWRXHP5PLOK}HVSULQFLSDOPHQWH
SHORFUHVFLPHQWRGDVSURYLV}HVGHGHVSHVDVFRPPDUNHWLQJHVHUYLoRVWHUFHLURV

3DVVLYRQmRFLUFXODQWH
(PGHGH]HPEURGHRSDVVLYRQmRFLUFXODQWHHUDGH5PLOK}HVHPFRPSDUDomRFRP
5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGH(PUHODomRDRWRWDOGRSDVVLYRHSDWULP{QLROtTXLGRR
SDVVLYRQmRFLUFXODQWHHUDGHHPGHGH]HPEURGHHHPGHGH]HPEURGH
 (VWD UHGXomR GH 5 PLOK}HV RX  GHFRUUHX SULQFLSDOPHQWH GHYLGR j UHGXomR GH
5 PLOK}HV HP HPSUpVWLPRV H ILQDQFLDPHQWRV GHYLGR D UHFODVVLILFDomR SDUFLDO GH FRQWUDWRV GH
GtYLGDEDQFiULDSDUDRFXUWRSUD]R
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3DWULP{QLROtTXLGRFRPELQDGR
(P  GH GH]HPEUR GH  R SDWULP{QLR OtTXLGR HUD GH 5 PLOK}HV HP FRPSDUDomR FRP
5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGH(VWDYDULDomRGH5PLOK}HVRXGHXVH
SULQFLSDOPHQWH L  SHOR DXPHQWR HP 5 PLOK}HV HP UHVHUYD GH OXFURV FRPR UHIOH[R GRV
UHVXOWDGRV UHJLVWUDGRV QR SHUtRGR Mi GHWDOKDGRV DFLPD H LL  SHOD UHGXomR HP 5 PLOK}HV HP
SUHMXt]RVDFXPXODGRVWDPEpPFRPRUHIOH[RGRVUHVXOWDGRVUHJLVWUDGRVQRSHUtRGR
&203$5$d2 '$6 35,1&,3$,6 &217$6 3$75,021,$,6 &2162/,'$'$6 (0  '(
'(=(0%52'(('('(=(0%52'(

$WLYRFLUFXODQWH
(P  GH GH]HPEUR GH  R DWLYR FLUFXODQWH HUD GH 5 PLOK}HV HP FRPSDUDomR FRP
5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGH(PUHODomRDRWRWDOGRDWLYRRDWLYRFLUFXODQWHHUDGH
HPGHGH]HPEURGHHHPGHGH]HPEURGH(VWDUHGXomRGH5
PLOK}HV RX  GHFRUUHX SULQFLSDOPHQWH SHOD R  L  UHGXomR HP 5 PLOK}HV HP FRQWDV D
UHFHEHU GHYLGR SULQFLSDOPHQWH DR DXPHQWR GR QtYHO GH DQWHFLSDomR GH UHFHEtYHLV GH FDUWmR GH
FUpGLWR LL UHGXomRHP5PLOK}HVHPHVWRTXHVHPUD]mRGRDOWRQtYHOGHJLURGHHVWRTXHVTXH
WLYHPRVMiPHQFLRQDGRDFLPD LLL UHGXomRHP5PLOK}HVQDOLQKDGHLQVWUXPHQWRVGHULYDWLYRV
GHYLGR j PXGDQoD QD HVWUDWpJLD GH KHGJH GD &RPSDQKLD H LY  DXPHQWR HP 5 PLOK}HV HP
FDL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DSULQFLSDOPHQWHGHYLGRjIRUWHJHUDomRGHFDL[DRSHUDFLRQDOGRSHUtRGR
SDUFLDOPHQWH FRPSHQVDGD SHORV LQYHVWLPHQWRV DPRUWL]DomR GH GtYLGDV EDQFiULDV H GLVWULEXLomR GH
GLYLGHQGRVUHDOL]DGDVQRSHUtRGR

$WLYRQmRFLUFXODQWH
(P  GH GH]HPEUR GH  R DWLYR QmR FLUFXODQWH HUD GH 5 PLOK}HV HP FRPSDUDomR FRP
5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGH(PUHODomRDRWRWDOGRDWLYRRDWLYRQmRFLUFXODQWHHUD
GH  HP  GH GH]HPEUR GH  H  HP  GH GH]HPEUR GH  (VWH DXPHQWR GH
5PLOK}HVRXSRGHVHUDWULEXtGRVXEVWDQFLDOPHQWHDRDXPHQWRGH L 5PLOK}HV
FRP LPSRVWRV D UHFXSHUDU VXEVWDQFLDOPHQWH UHIHUHQWHV DR FUpGLWR DSXUDGR GH ,53- H &6// DSXUDGR
DWUDYpV GD H[FOXVmR GD EDVH GH FiOFXOR GR LQFHQWLYR GH ,&06 GD =)0 UHIHUHQWH DR SHUtRGR
FRPSUHHQGLGR HQWUH  H  LL  5 PLOK}HV QD OLQKD GH LPSRVWR GH UHQGD H FRQWULEXLomR
VRFLDO GLIHULGRV H LLL  UHGXomR GH 5 PLOK}HV GH FRQWDV D UHFHEHU GH SDUWHV UHODFLRQDGDV
SULQFLSDOPHQWHUHIHUHQWHDRFRQWUDWRGHP~WXRILUPDGRFRPD(WQD&RPpUFLRGH0yYHLVH$UWLJRVSDUD
'HFRUDomR 6$ ,PSRUWDQWH UHVVDOWDU TXH HVVD RSHUDomR GH P~WXR HQWUH D 7HOOHULQD H D (WQD GHVFULWD
DFLPDIRLHQFHUUDGDHP

3DVVLYRFLUFXODQWH
(P  GH GH]HPEUR GH  R SDVVLYR FLUFXODQWH HUD GH 5 PLOK}HV HP FRPSDUDomR FRP
5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGH(PUHODomRDRWRWDOGRSDVVLYRHSDWULP{QLROtTXLGRR
SDVVLYRFLUFXODQWHHUDGHHPGHGH]HPEURGHHHPGHGH]HPEURGH
(VWDUHGXomRGH5PLOK}HVRXGHFRUUHXPDMRULWDULDPHQWHSHORVVHJXLQWHVIDWRUHV L 
UHGXomRGH5PLOK}HVQRHQGLYLGDPHQWRGD&RPSDQKLDSRUDPRUWL]DomRGHGtYLGDVGHYLGRj
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IRUWHJHUDomRGHFDL[DRSHUDFLRQDOFRQFDWHQDGDFRPDVDQWHFLSDo}HVGHUHFHEtYHLV LL DXPHQWRGH
5 PLOK}HV QD OLQKD GH IRUQHFHGRUHV SULQFLSDOPHQWH GHYLGR DR FUHVFLPHQWR RUJkQLFR GD
RSHUDomR H SHTXHQRV JDQKRV GH HILFLrQFLD QD PHGLGD HP TXH D &RPSDQKLD UHQHJRFLRX SUD]RV GH
SDJDPHQWR FRP DOJXQV GH VHXV IRUQHFHGRUHV LLL  DXPHQWR GH 5 PLOK}HV FRP REULJDo}HV
WULEXWiULDVSULQFLSDOPHQWHSHORDXPHQWRGHREULJDo}HVWULEXWiULDVSDUDSDJDPHQWRGH,&06H LY 
RXWUDVREULJDo}HVTXHDXPHQWRXHP5PLOK}HVSULQFLSDOPHQWHSHORFUHVFLPHQWRGDVSURYLV}HV
GHGHVSHVDVGHPDUNHWLQJHGHVSHVDVGHWHUFHLURV

3DVVLYRQmRFLUFXODQWH
(PGHGH]HPEURGHRSDVVLYRQmRFLUFXODQWHHUDGH5PLOK}HVHPFRPSDUDomRFRP
5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGH(PUHODomRDRWRWDOGRSDVVLYRHSDWULP{QLROtTXLGRR
SDVVLYRQmRFLUFXODQWHHUDGHHPGHGH]HPEURGHHHPGHGH]HPEURGH
 (VWH DXPHQWR GH 5 PLOK}HV RX  GHFRUUHX SULQFLSDOPHQWH SHOR LQFUHPHQWR GH
5 PLOK}HV QR HQGLYLGDPHQWR EUXWR GD &RPSDQKLD QD OLQKD GH HPSUpVWLPRV H ILQDQFLDPHQWRV
GHORQJRSUD]R

3DWULP{QLROtTXLGRFRPELQDGR
(P  GH GH]HPEUR GH  R SDWULP{QLR OtTXLGR HUD GH 5 PLOK}HV HP FRPSDUDomR FRP
5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGH(VWDYDULDomRGH5PLOK}HVRXGHXVH
SRUSULQFLSDOPHQWHSHOR D  L DXPHQWRGH5PLOK}HVQDVUHVHUYDVGHOXFURVSULQFLSDOPHQWH
GHYLGRjFRQVWLWXLomRGHUHVHUYDGHEHQHItFLRVILVFDLVGH,&06H/XFURGD([SORUDomRFRPUHGXomRGH
GRYDORUGR,53-QD=)0H LL UHGXomRGH5PLOK}HVQDFRQWDGHSUHMXt]RVDFXPXODGRV
UHIHUHQWHV SULQFLSDOPHQWH DR HIHLWR GD GLVWULEXLomR GH GLYLGHQGRV H FRQVWLWXLomR GH UHVHUYD GH
EHQHItFLRV ILVFDLV PHQFLRQDGD DFLPD SDUFLDOPHQWH FRPSHQVDGD SHOR OXFUR OtTXLGR UHJLVWUDGR QR
SHUtRGR
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)OX[RGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV
2 FDL[D OtTXLGR JHUDGR QDV DWLYLGDGHV RSHUDFLRQDLV WRWDOL]RX 5 PLOK}HV SDUD R SHUtRGR GH VHLV
PHVHVILQGRHPGHMXQKRGHFRPSDUDGRDXPFRQVXPRGH5PLOK}HVSDUDRSHUtRGR
GHVHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKRGH(VWDPHOKRUDQDJHUDomRGHFDL[DGH5PLOK}HVp
MXVWLILFDGD SRU L  XP DXPHQWR QR OXFUR OtTXLGR GR H[HUFtFLR DSyV DMXVWHV SDUD UHFRQFLOLDomR FRP
FDL[D OtTXLGR GH 5 PLOK}HV SULQFLSDOPHQWH SHOR HIHLWR GR JDQKR GD DomR MXGLFLDO UHIHUHQWH D
ELWULEXWDomR GR ,&06 QD EDVH GR 3,6&2),16 LL  XPD YDULDomR SRVLWLYD GH 5 PLOK}HV HP
HVWRTXHV GHYLGR DR FUHVFLPHQWR PHQRU GR HVWRTXH QD FRPSDUDomR HQWUH RV SHUtRGRV TXDQGR D
&RPSDQKLDHOHYRXVHXQtYHOGHHVWRTXHVSDUDQRUPDOL]DUDFREHUWXUDGHSURGXWRV LLL XPDYDULDomR
SRVLWLYDGH5PLOK}HVHPIRUQHFHGRUHVGHYLGRDUHQHJRFLDo}HVFRQWUDWXDLVFRPIRUQHFHGRUHVH
DXPHQWR QD HILFLrQFLD RSHUDFLRQDO QD FRPSDUDomR HQWUH RV SHUtRGRV H LY  SDUFLDOPHQWH
FRPSHQVDGDV SRU XPD YDULDomR QHJDWLYD GH 5 PLOK}HV HP LPSRVWRV D UHFXSHUDU GHYLGR D
FRQWDELOL]DomR GRV LPSRVWRV D UHFXSHUDU GHFRUUHQWHV GR JDQKR GD DomR MXGLFLDO UHIHUHQWH D
ELWULEXWDomRGR,&06QDEDVHGR3,6&2),16

)OX[RGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWR
2FDL[DOtTXLGRFRQVXPLGRQDVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWRWRWDOL]RX5PLOK}HVSDUDRSHUtRGRGH
VHLV PHVHV ILQGR HP  GH MXQKR GH  FRPSDUDGR D XP FRQVXPR GH 5 PLOK}HV SDUD R
SHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKRGH(VVHDXPHQWRGH5PLOK}HVRXp
MXVWLILFDGD SRU XP DXPHQWR GH LQYHVWLPHQWRV GH 5 PLOK}HV HP H[SDQVmR GH ORMDV IL[DV DWLYR
LPRELOL]DGR HGH5PLOK}HVHPDWLYRVLQWDQJtYHLVHPGHFRUUrQFLDGRSDJDPHQWRPDLRUGHOXYDV
SDUDDVQRYDVORMDVItVLFDVHLQYHVWLPHQWRVPDLRUHVQDPDQXWHQomRGRVVLVWHPDVGD&RPSDQKLD
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)OX[RGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVGHILQDQFLDPHQWR
2FDL[DOtTXLGRFRQVXPLGRQDVDWLYLGDGHVGHILQDQFLDPHQWRWRWDOL]RX5PLOK}HVSDUDRSHUtRGR
GHVHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKRGHFRPSDUDGRDXPXVRGH5PLOK}HVSDUDRSHUtRGR
GH VHLV PHVHV ILQGR HP  GH MXQKR GH  (VWD UHGXomR GH 5 PLOK}HV RX  p
MXVWLILFDGD SRU XP DXPHQWR GH 5 PLOK}HV QDV FDSWDo}HV GH HPSUpVWLPRV DEDWLGDV DV
DPRUWL]Do}HV GH HPSUpVWLPRV SDUFLDOPHQWH FRPSHQVDGR SRU XP DXPHQWR GH 5 PLOK}HV HP
GLVWULEXLo}HVGHGLYLGHQGRVHMXURVVREUHFDSLWDOSUySULRQDFRPSDUDomRHQWUHRVSHUtRGRV
(;(5&Ë&,2 62&,$/ ),1'2 (0  '( '(=(0%52 '(  &203$5$'2 $2 (;(5&Ë&,2
62&,$/),1'2(0'('(=(0%52'(

)OX[RGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV
2IOX[RGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLVWRWDOL]RX5PLOK}HVQRH[HUFtFLRILQGRHPGH
GH]HPEUR GH  FRPSDUDGR D5 PLOK}HVQR H[HUFtFLR ILQGR HP  GH GH]HPEURGH 
(VVD UHGXomR GH 5 PLOK}HV RX   p MXVWLILFDGD SRU L  XPD YDULDomR QHJDWLYD GH
5 PLOK}HVHP FRQWDV D UHFHEHUSULQFLSDOPHQWH GHYLGRj UHGXomR QR YROXPH GH DQWHFLSDomR
GHYHQGDVGHFDUW}HVGHFUpGLWR LL XPDYDULDomRQHJDWLYDGH5PLOK}HVHPHVWRTXHVGHYLGR
j QRUPDOL]DomR GR QtYHO GH HVWRTXHV UHDOL]DGD GXUDQWH R DQR GH  H LLL  SDUFLDOPHQWH
FRPSHQVDGDVSRUXPDYDULDomRSRVLWLYDGH5PLOK}HVGHLPSRVWRVDUHFXSHUDUSULQFLSDOPHQWH
GHYLGRDRXVRGHFUpGLWRVWULEXWiULRVSDUDSDJDPHQWRGHLPSRVWRVGLYHUVRV

)OX[RGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWR
2FDL[DOtTXLGRFRQVXPLGRQDVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWRWRWDOL]RX5PLOK}HVQRH[HUFtFLRILQGR
HPGHGH]HPEURGHFRPSDUDGRD5PLOK}HVQRH[HUFtFLRILQGRHPGHGH]HPEURGH
 (VVH DXPHQWR GH 5 PLOK}HV RX  p MXVWLILFDGD SRU LQYHVWLPHQWRV PDLRUHV QD
DEHUWXUDGHORMDVItVLFDVQRDQRGH

)OX[RGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVGHILQDQFLDPHQWR
2 FDL[D OtTXLGR FRQVXPLGR QDV DWLYLGDGHV GH ILQDQFLDPHQWR WRWDOL]RX 5 PLOK}HV QR H[HUFtFLR
ILQGR HP  GH GH]HPEUR GH  FRPSDUDGR D 5 PLOK}HV QR H[HUFtFLR ILQGR HP  GH
GH]HPEURGH(VVDUHGXomRGH5PLOK}HVRX  pMXVWLILFDGDSULQFLSDOPHQWHSRU
XPDUHGXomRGH5PLOK}HVQDGLVWULEXLomRGHGLYLGHQGRVHPHPUHODomRDTXDQGR
GLVWULEXtPRV5PLOK}HVH5PLOK}HVUHVSHFWLYDPHQWH



628

PÁGINA: 228 de 376

Formulário de Referência - 2019 - Vivara Participações S.A.

Versão : 1

10.1 - Condições financeiras e patrimoniais gerais

(;(5&Ë&,2 62&,$/ ),1'2 (0  '( '(=(0%52 '(  &203$5$'2 $2 (;(5&Ë&,2
62&,$/),1'2(0'('(=(0%52'(

)OX[RGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV
2IOX[RGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLVWRWDOL]RX5PLOK}HVQRH[HUFtFLRILQGRHPGH
GH]HPEUR GH  FRPSDUDGR D5 PLOK}HVQR H[HUFtFLR ILQGR HP  GH GH]HPEURGH 
(VVH DXPHQWR GH 5 PLOK}HV RX  p MXVWLILFDGD SRU XPD YDULDomR SRVLWLYD GH L 
5 PLOK}HV HP FRQWDV D UHFHEHU SULQFLSDOPHQWH SHOR DXPHQWR GR YROXPH GH DQWHFLSDomR GH
YHQGDV GH FDUWmR GH FUpGLWR HP  YHUVXV  H LL  5 PLOK}HV HP HVWRTXHV GHYLGR DR
DXPHQWRGHHVWRTXHVGH5PLOK}HVHPHPIXQomRGRFUHVFLPHQWRGDRSHUDomRHDXPD
UHGXomRGHHVWRTXHVGH5PLOK}HVHPGHFRUUHQWHGRJDQKRGHHILFLrQFLDQRJLURPpGLR
SRUSHoD

)OX[RGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWR
2FDL[DOtTXLGRFRQVXPLGRQDVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWRWRWDOL]RX5PLOK}HVQRH[HUFtFLRILQGR
HPGHGH]HPEURGHFRPSDUDGRD5PLOK}HVQRH[HUFtFLRILQGRHPGHGH]HPEURGH
 (VVD UHGXomR GH 5 PLOK}HV RX  p MXVWLILFDGD SULQFLSDOPHQWH SRU XPD UHGXomR QR
LQYHVWLPHQWRHPDTXLVLomRGHLQWDQJtYHLVGH5PLOK}HVHPSDUD5PLOKmRHPHP
GHFRUUrQFLDGHLQYHVWLPHQWRVSRQWXDLVHPLPSODQWDomRGHVLVWHPDV

)OX[RGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVGHILQDQFLDPHQWR
2 FDL[D OtTXLGR FRQVXPLGR QDV DWLYLGDGHV GH ILQDQFLDPHQWR WRWDOL]RX 5 PLOK}HV QR H[HUFtFLR
ILQGR HP  GH GH]HPEUR GH  FRPSDUDGR D 5 PLOK}HV QR H[HUFtFLR ILQGR HP  GH
GH]HPEURGH(VVHDXPHQWRGH5PLOK}HVRXpMXVWLILFDGDSULQFLSDOPHQWHSHOR
DXPHQWRQDGLVWULEXLomRGHGLYLGHQGRVHP5PLOK}HV
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5HVXOWDGRRSHUDFLRQDOHILQDQFHLUR
D 

5HVXOWDGRVGDVRSHUDo}HVGRHPLVVRU

L 

'HVFULomRGHTXDLVTXHUFRPSRQHQWHVLPSRUWDQWHVGDUHFHLWD

(QWHQGHPRV TXH D EDVH GH VXVWHQWDomR GDV UHFHLWDV GD &RPSDQKLD FRQVHTXHQWHPHQWH GH VXDV
RSHUDo}HVQRVH[HUFtFLRVVRFLDLVILQGRVHPGHGH]HPEURGHHHQRSHUtRGRGHVHLV
PHVHVILQGRHPGHMXQKRGHIRLDWUDYpVGHVXDVORMDVItVLFDVHVSDOKDGDVSRUGRWHUULWyULR
QDFLRQDO  HVWDGRV PDLV R 'LVWULWR )HGHUDO  TXH IRUDP UHVSRQViYHLV SRU  GD UHFHLWD OtTXLGD
DFXPXODGDQHVWHSHUtRGRHDWUDYpVGDVYHQGDVUHDOL]DGDVSHODRSHUDomRGHHFRPPHUFHUHVSRQViYHO
SRUFHUFDGHGDUHFHLWDOtTXLGDDFXPXODGDQHVWHSHUtRGR$FRQFHQWUDomRpQDUHJLmR6XGHVWHGR
SDtVRQGHWDPEpPHVWiDPDLRUSDUWHGR3,%EUDVLOHLUR
LL 

)DWRUHVTXHDIHWDPPDWHULDOPHQWHRVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLV

2VUHVXOWDGRVGDVRSHUDo}HVGD&RPSDQKLDIRUDPHFRQWLQXDUmRDVHULQIOXHQFLDGDVSHORVVHJXLQWHV
IDWRUHVLQIODomRGHVHPSUHJRFUpGLWRDRFRQVXPLGRUYDORUL]DomRRXGHVYDORUL]DomRGRUHDO 5 IUHQWH
DRGyODU 86 HDYRODWLOLGDGHQRSUHoRGDVFRPPRGLWLHVRXURHSUDWDTXHVmRRVSULQFLSDLVLQVXPRV
GR SURFHVVR SURGXWLYR 2V UHVXOWDGRV GDV RSHUDo}HV GD &RPSDQKLD IRUDP H FRQWLQXDUmR D VHU
LQIOXHQFLDGDVSHORVVHJXLQWHVIDWRUHVEHQHItFLRVILVFDLVLQIODomRGHVHPSUHJRFUpGLWRDRFRQVXPLGRU
YDORUL]DomR RX GHVYDORUL]DomR GR UHDO 5  IUHQWH DR GyODU 86  H D YRODWLOLGDGH QR SUHoR GDV
FRPPRGLWLHVRXURHSUDWDTXHVmRRVSULQFLSDLVLQVXPRVGRSURFHVVRSURGXWLYR
$&RPSDQKLDHVWiLQVHULGDQRVHJPHQWRGHYDUHMRHQRVVDVRSHUDo}HVFRQVLVWHPSULQFLSDOPHQWHQD
YHQGDGHMRLDVFRQIHFFLRQDGDFRPRXURHSUDWDUHOyJLRVSHUIXPHVHDFHVVyULRVGLYHUVRV$VVLPQRVVRV
UHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVGHSHQGHPGHFRQGLo}HVPDFURHFRQ{PLFDVHVRIUHPLPSDFWRSRUIDWRUHVFRPR
L
&UHVFLPHQWR UHDO GR 3URGXWR ,QWHUQR %UXWR H SRGHU GH FRPSUD GRV FRQVXPLGRUHV 1RVVD
LQG~VWULDGHYDUHMRpVHQVtYHODUHGXo}HVQRSRGHUGHFRPSUDGRVFRQVXPLGRUHV,QGLFDGRUHVFRPRR
3,%TXHQRVDQRVGHHDSUHVHQWRXYDULDomRGHHUHVSHFWLYDPHQWH
UHIOHWHPXPDTXHGDQDSHUVSHFWLYDHFRQ{PLFDGRSDtV$WD[DPpGLDDQXDOGHGHVHPSUHJRQR%UDVLO
WDPEpPpXPERPLQGLFDGRUPDFURHFRQ{PLFRTXHUHIOHWHSRVVtYHLVRVFLODo}HVGHGHPDQGDVGRSDtV
LL 
,QIODomR $SHVDU GH QmR DWULEXLUPRV R LPSDFWR GD LQIODomR GLUHWDPHQWH HP QRVVD UHFHLWD
SRGHPRVSHUFHEHURVHXLPSDFWRSULQFLSDOPHQWHHPQRVVDVGHVSHVDVFRPRVDOiULRVHFRQWUDWRVGH
DOXJXpLVTXHHPVXDPDLRULDVmRUHDMXVWDGRVDQXDOPHQWHFRPtQGLFHVDWUHODGRVDR,3&$RX,*30$
LQIODomR ,3&$ DSUHVHQWRXYDULDomRGHHQRVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRVHP
GHGH]HPEURGHHUHVSHFWLYDPHQWH3DUDPDLVLQIRUPDo}HVVREUHRVLPSDFWRVGD
LQIODomRQDQRVVDUHFHLWDYLGHLWHP E H F GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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LLL 
'yODU$WD[DGHFkPELRDIHWDRVQRVVRVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVMiTXHPXLWRVSURGXWRVTXH
FRPHUFLDOL]DPRVSRVVXHPFRPSRQHQWHVLPSRUWDGRVGHIRUPDTXHVHXVFXVWRVYDULDPFRPDYDULDomR
GR FkPELR FRPR SRU H[HPSOR SHGUDV SUHFLRVDV H XPD SDUWH VLJQLILFDWLYD GRV QRVVRV LQVXPRV VmR
GHQRPLQDGRVHPGyODU1RVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGHH
RGyODUDSUHVHQWRXYDULDomRDRDQRGHHUHVSHFWLYDPHQWH3DUDPDLVLQIRUPDo}HV
VREUHRVLPSDFWRVGDYDULDomRGDWD[DGHFkPELRQDQRVVDUHFHLWDYLGHLWHP E GHVWH)RUPXOiULR
GH5HIHUrQFLD
LY 
&RPSRUWDPHQWRGHFRPSUDGRFRQVXPLGRU(VWDPRVFRQVWDQWHPHQWHSHVTXLVDQGRTXDLVVmR
DV GHPDQGDV GRV QRVVRV FOLHQWHV H TXDLV WHQGrQFLDV SRGHP UHIOHWLU HP SRVVtYHLV PXGDQoDV GH
FRPSRUWDPHQWRGHFRPSUD5HDOL]DPRVSHVTXLVDVGHWHQGrQFLDVLQRYDo}HVHVDWLVIDomRFRPQRVVRV
FRQVXPLGRUHVHSRWHQFLDLVFRQVXPLGRUHVWDPEpPSDUDHQWHQGHURQGHSRGHPRVPHOKRUDUQRVVDRIHUWD
GH SURGXWRVH R VHUYLoR TXH SUHVWDPRV SDUD FRQWLQXDU HQWUHJDQGR D PHOKRU H[SHULrQFLD GH FRPSUD
SRVVtYHO$VSHVTXLVDVGHWHQGrQFLDVUHDOL]DGDVEXVFDPHQWHQGHURVIDWRUHVSHVVRDLVVRFLDLVHFXOWXUDLV
TXHSRGHPLQWHUIHULUQRFRPSRUWDPHQWRGHFRPSUDGRFRQVXPLGRU
Y 2FXVWRGRVQRVVRVSULQFLSDLVLQVXPRV1RVVRVSULQFLSDLVLQVXPRVRXURSUDWDHSHGUDVSUHFLRVDV
VmR FRPPRGLWLHV FXMRV SUHoRV IOXWXDP QR PHUFDGR JOREDO H SRGHP DGYHUVDPHQWH DIHWDU DV QRVVDV
YHQGDVPDUJHQVHOXFUROtTXLGRFDVRQmRFRQVLJDPRVUHSDVVDUDXPHQWRVQRVSUHoRVSDUDRVQRVVRV
FOLHQWHVRXFDVRWDLVDXPHQWRVUHVXOWHPQXPDUHGXomRQDVQRVVDVYHQGDV
YL %HQHItFLRVILVFDLV2VEHQHItFLRVILVFDLVSRVVXHPUHODomRGLUHWDFRPRSUHoRSUDWLFDGRQDYHQGDGH
QRVVRVSURGXWRVHFDVRRVLQFHQWLYRVVHMDPVXVSHQVRVPRGLILFDGRVFDQFHODGRVUHYRJDGRVQmRVHMDP
UHQRYDGRVRXSURUURJDGRVQRVVDVLWXDomRILQDQFHLUDSRGHVHUDIHWDGDDGYHUVDPHQWH
$GLFLRQDOPHQWH SDUD PDLRUHV LQIRUPDo}HV VREUH RV EHQHItFLRV ILVFDLV GD &RPSDQKLD VXJHULPRV D
FRQVXOWDDRLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
E 
9DULDo}HV GDV UHFHLWDV DWULEXtYHLV D PRGLILFDo}HV GH SUHoRV WD[DV GH FkPELR
LQIODomRDOWHUDo}HVGHYROXPHVHLQWURGXomRGHQRYRVSURGXWRVHVHUYLoRV
+LVWRULFDPHQWHWHPRVVLGRFDSD]HVGHUHSDVVDUSDUDQRVVRVFOLHQWHVYDULDo}HVSRVLWLYDVRXQHJDWLYDV
QRV FXVWRV GH QRVVRV SURGXWRV 7DLV YDULDo}HV SRGHP VHU FDXVDGDV SRU PXGDQoDV QD OHJLVODomR
WULEXWiULDTXHDIHWHPRVHWRUHPTXHDWXDPRVDVVLPFRPRSHODVRVFLODo}HVQDWD[DGHFkPELRFRWDomR
GHFRPPRGLWLHV RXURHSUDWD WD[DGHLQIODomRRXQDWD[DGHMXURV
F 
,PSDFWRGDLQIODomRGDYDULDomRGHSUHoRVGRVSULQFLSDLVLQVXPRVHSURGXWRVGR
FkPELRHGDWD[DGHMXURVQRUHVXOWDGRRSHUDFLRQDOHQRUHVXOWDGRILQDQFHLURGRHPLVVRU
1RVVRVQHJyFLRVVmRDIHWDGRVGLUHWDPHQWHSHODVFRQGLo}HVHFRQ{PLFDVJHUDLVQR%UDVLO$OWHUDo}HVQDV
WD[DV GH MXURV GH ORQJR H FXUWR SUD]R WD[D GH GHVHPSUHJR H GRV QtYHLV JHUDLV GH SUHoRV SRGHUmR
UHGX]LUDGLVSRQLELOLGDGHGHFUpGLWRDUHQGDHRSRGHUGHFRPSUDGRVQRVVRVFRQVXPLGRUHVDIHWDQGR
DGYHUVDPHQWHVXDFRQILDQoDQDVFRQGLo}HVHFRQ{PLFDVIXWXUDVQR%UDVLOVXDSURSHQVmRDFRQVXPLUH
VXDFDSDFLGDGHGHDGLPSOrQFLD
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10.2 - Resultado operacional e financeiro

$FUHGLWDPRVTXHSHTXHQDVYDULDo}HVQRVtQGLFHVGHLQIODomRFRWDomRGHPHWDLVSUHFLRVRVHGyODUVmR
SHULRGLFDPHQWHUHSDVVDGDVSDUDQRVVRVFOLHQWHV8PDXPHQWRVLJQLILFDWLYRQDLQIODomRSRGHULDDIHWDU
QRVVRVQHJyFLRVQDPHGLGDHPTXHDLQIODomRFRUURPSDRSRGHUGHFRQVXPRGDSRSXODomRHUHGX]DR
QtYHO GH FRQILDQoD GDV SHVVRDV GLPLQXLQGR VXD SURSHQVmR PDUJLQDO D FRQVXPLU 3RU RXWUR ODGR D
UHGXomRQDLQIODomRSRGHULDDXPHQWDUDLQGDPDLVRSRGHUGHFRQVXPRGDVFODVVHVPDLVSREUHVFRP
UHIOH[RV SRVLWLYRV QR FRQVXPR GRV QRVVRV SURGXWRV -i XP DXPHQWR VLJQLILFDWLYR GR GyODU QRUWH
DPHULFDQRRXGDFRWDomRGHRXURSRUH[HPSORHQFDUHFHULDRVQRVVRVSURGXWRVFRPHIHLWRQHJDWLYR
VREUHVXDGHPDQGD3RURXWURODGRXPDUHGXomRGRVPHVPRVtQGLFHVWRUQDULDHVVHVSURGXWRVPDLV
EDUDWRVHVWLPXODQGRPDLVVXDVYHQGDV)LQDOPHQWHDWD[DGHMXURVGDHFRQRPLDWHPXPDHOHYDGD
LQIOXrQFLDQRVQRVVRVUHVXOWDGRV8PDXPHQWRQDWD[DGHMXURVSRGHULDGHVDTXHFHURFRQVXPRFRPR
XPWRGRDIHWDQGRDVQRVVDVUHFHLWDVFRPUHYHQGDGHPHUFDGRULDV
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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 

,QWURGXomRRXDOLHQDomRGHVHJPHQWRRSHUDFLRQDO

1mR KRXYH QRV H[HUFtFLRV VRFLDLV ILQGRV HP  GH GH]HPEUR GH   H  WDPSRXFR QR
SHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKRGHDLQWURGXomRRXDOLHQDomRGHTXDOTXHUVHJPHQWR
RSHUDFLRQDOGD&RPSDQKLDTXHVHFDUDFWHUL]HFRPRDOLHQDomRRXLQWURGXomRGHXQLGDGHJHUDGRUDGH
FDL[D
E 

&RQVWLWXLomRDTXLVLomRRXDOLHQDomRGHSDUWLFLSDomRVRFLHWiULD

7RGDVDVLQIRUPDo}HVVREUHFRQVWLWXLomRDTXLVLomRRXDOLHQDomRGHSDUWLFLSDomRVRFLHWiULDHQYROYHQGR
D &RPSDQKLD H VRFLHGDGHV GH VHX JUXSR HFRQ{PLFR Mi IRUDP GLVSRQLELOL]DGDV QR LWHP  GHVWH
)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD2VHIHLWRVGDVDTXLVLo}HVUHDOL]DGDVSHOD&RPSDQKLDHQFRQWUDPVHGHVFULWRV
QRLWHP I GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
F 

(YHQWRVRXRSHUDo}HVQmRXVXDLV

1mRKRXYHGXUDQWHRVH[HUFtFLRVVRFLDLVILQGRVHPGHGH]HPEURGHHWDPSRXFR
QRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKRGHTXDLVTXHUHYHQWRVRXRSHUDo}HVQmRXVXDLV
FRPUHODomRj&RPSDQKLDRXVXDVDWLYLGDGHVTXHWHQKDPFDXVDGRRXVHHVSHUDTXHYHQKDPFDXVDU
HIHLWRUHOHYDQWHQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVRXUHVXOWDGRVGD&RPSDQKLD
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10.4 - Mudanças significativas nas práticas contábeis - Ressalvas e ênfases no parecer do
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0XGDQoDVVLJQLILFDWLYDVQDVSUiWLFDVFRQWiEHLV5HVVDOYDVHrQIDVHQRSDUHFHUGR
DXGLWRU
D 

0XGDQoDVVLJQLILFDWLYDVQDVSUiWLFDVFRQWiEHLV

2V'LUHWRUHVLQIRUPDPTXHD&RPSDQKLDDGRWRXR&3& 5 ,)562SHUDo}HVGHDUUHQGDPHQWR
PHUFDQWLODSDUWLUGHGHMDQHLURGH'HVVDIRUPDRVVDOGRVGRH[HUFtFLRILQGRHPGHMXQKR
GH  HVWmR VHQGR DSUHVHQWDGRV FRP RV UHVSHFWLYRV UHIOH[RV FRQWiEHLV GHVVD DGRomR $
$GPLQLVWUDomRGHFLGLXDGRWDUDDERUGDJHPUHWURVSHFWLYDPRGLILFDGDFRPRPpWRGRGHWUDQVLomRHP
GHMDQHLURGHHSURVSHFWLYDPHQWHGHVGHRLQtFLRGRSULPHLURSHUtRGRSUDWLFiYHO
&3& 5 ±2SHUDo}HVGHDUUHQGDPHQWRPHUFDQWLO
&3&  5   2SHUDo}HV GH DUUHQGDPHQWR PHUFDQWLO TXH VXEVWLWXL R &3&  5   2SHUDo}HV GH
DUUHQGDPHQWR PHUFDQWLO HOLPLQD D GLVWLQomR HQWUH DUUHQGDPHQWRV RSHUDFLRQDLV H DUUHQGDPHQWRV
ILQDQFHLURVDSDUWLUGHGHMDQHLURGH$OpPGLVVRDQRUPDH[LJHRUHFRQKHFLPHQWRGHXPDWLYR
R GLUHLWR GH XVDU R LWHP DUUHQGDGR  H XP SDVVLYR ILQDQFHLUR UHODWLYR DRV GH DOXJXpLV IXWXURV
GHVFRQWDGRVDYDORUSUHVHQWHSDUDSUDWLFDPHQWHWRGRVRVFRQWUDWRVGHDUUHQGDPHQWR
'HVSHVDVFRPDUUHQGDPHQWRRSHUDFLRQDOVmRVXEVWLWXtGDVSRUGHVSHVDVGHGHSUHFLDomRUHODFLRQDGDV
DR GLUHLWR GH XVR H GHVSHVDV GH MXURV UHODFLRQDGDV DR SDVVLYR GH DUUHQGDPHQWR $QWHULRUPHQWH DV
(PSUHVDVUHFRQKHFLDPSULQFLSDOPHQWHGHVSHVDVGHDUUHQGDPHQWRRSHUDFLRQDOSHORPpWRGROLQHDUSHOR
SUD]RGRDUUHQGDPHQWRHUHFRQKHFLDRVDWLYRVHRVSDVVLYRVVRPHQWHQDPHGLGDHPTXHKRXYHVVHXPD
GLIHUHQoD GH WHPSR HQWUH RV SDJDPHQWRV UHDLV GR DUUHQGDPHQWR H R SHUtRGR GH FRPSHWrQFLD GD
GHVSHVDGHDOXJXHO$VVLPLQGLFDGRUHVGHGHVHPSHQKRFRPRR(%,7'$ ³(DUQLQJV%HIRUH,QWHUHVW
7D[HV 'HSUHFLDWLRQ DQG $PRUWL]DWLRQ´  H HP PHQRU PHGLGD R UHVXOWDGR RSHUDFLRQDO VHUmR
SRVLWLYDPHQWHLPSDFWDGRVLQYHUVDPHQWHRUHVXOWDGRILQDQFHLURVHUiDIHWDGRQHJDWLYDPHQWH
3RU ILP R OXFUR OtTXLGR WDPEpP VHUi DIHWDGR SRLV D GHVSHVD WRWDO GH DUUHQGDPHQWR GHVSHVD GH
GHSUHFLDomRVRPDGDGHVSHVDILQDQFHLUD pJHUDOPHQWHPDLRUQRLQtFLRGRFRQWUDWRHGLPLQXLDRORQJR
GRWHPSRDRFRQWUiULRGHXPHQFDUJROLQHDUVRERSDGUmRDWXDO$GLFLRQDOPHQWHRFDL[DOtTXLGRGDV
DWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLVVHUiPDLRUXPDYH]TXHRVSDJDPHQWRVHPGLQKHLURSHODSDUWHSULQFLSDOGR
SDVVLYRGHDUUHQGDPHQWRHRVMXURVUHODFLRQDGRVVHUmRFODVVLILFDGRVFRPRIOX[RVGHFDL[DGDVDWLYLGDGHV
GHILQDQFLDPHQWR
$ DGRomR GD QRUPD &3&  5  DIHWRX SULQFLSDOPHQWH R UHFRQKHFLPHQWR GH DUUHQGDPHQWRV
RSHUDFLRQDLVSDUDDVORMDVGDV(PSUHVDV
$$GPLQLVWUDomRGHFLGLXDGRWDUDDERUGDJHPUHWURVSHFWLYDPRGLILFDGDFRPRPpWRGRGHWUDQVLomRHP
GHMDQHLURGHHSURVSHFWLYDPHQWHGHVGHRLQtFLRGRSULPHLURSHUtRGRSUDWLFiYHO
$ $GPLQLVWUDomR RSWRX HP DSOLFDU DV GXDV LVHQo}HV GH UHFRQKHFLPHQWR SURSRVWDV SHOD QRUPD QRV
VHJXLQWHV FRQWUDWRV L  ORFDo}HV GH EHQV GH FXUWR SUD]R LQIHULRU RX LJXDO D GR]H PHVHV  H LL 
DUUHQGDPHQWRVGHSURSULHGDGHUHODFLRQDGRVDDWLYRVGHEDL[RYDORURXFRPYDORUHVYDULiYHLV
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$OXJXpLVQmRLQFOXtGRVQDDYDOLDomRLQLFLDOGRSDVVLYR SRUH[HPSORDOXJXpLVYDULiYHLV VmRFODVVLILFDGRV
FRPRGHVSHVDVRSHUDFLRQDLVDVVLPFRPRRVHQFDUJRVUHODFLRQDGRVDDUUHQGDPHQWRVGHFXUWRSUD]R
GHEDL[RYDORURXFRPYDORUHVYDULiYHLV
2SUD]RGRDUUHQGDPHQWRpRSHUtRGROHJDOPHQWHDSOLFiYHOGRFRQWUDWRHOHYRXHPFRQWDDVRSo}HVGH
UHVFLVmRHUHQRYDomRSRUYLDVMXGLFLDLVFXMRXVRSHODV(PSUHVDVpUD]RDYHOPHQWHFHUWR
2V IOX[RV GH SDJDPHQWRV GH DOXJXpLV VmR DMXVWDGRV D YDORU SUHVHQWH FRQVLGHUDQGR R SUD]R
UHPDQHVFHQWHGHFDGDFRQWUDWRHDSOLFDQGRWD[DGHGHVFRQWRTXHFRUUHVSRQGHjVFRWDo}HVGHPHUFDGR
QDV GDWDV LQLFLDLV GH FDGD XP GRV FRQWUDWRV GH DUUHQGDPHQWR H HTXLYDOHQWH jV FDSWDo}HV FRP
PRQWDQWHVTXHUHSUHVHQWDPRWRWDOGHLQYHVWLPHQWRVSDUDDEHUWXUDGHQRYDVORMDV$WD[DGHGHVFRQWR
IRLFRQVWUXtGDSHODWD[DUHDOGHGHVFRQWRFRUUHVSRQGHQWHDVFRWDo}HVGHPHUFDGR UHIHUrQFLDHPGR
&',  DGLFLRQDQGR R VSUHDG H UHGX]LQGR DV JDUDQWLDV GH FRQIRUPH WD[DV GH PHUFDGR GRV SULQFLSDLV
EDQFRVFRPRVTXDLVDFRPSDQKLDRSHUD)RLFRQVLGHUDGDFXUYDGHWD[DGR&',IXWXUDHPIXQomRGRV
GLIHUHQWHVSUD]RVGHDPRUWL]DomRGRVFRQWUDWRVGHDUUHQGDPHQWR
$V(PSUHVDVGHWLQKDPFRQWUDWRVGHFRPSURPLVVRVGHDUUHQGDPHQWRPHUFDQWLORSHUDFLRQDOHP
GHGH]HPEURGHHGHVWHVFRQWUDWRVIRUDPFODVVLILFDGRVFRPRGLUHLWRGHXVRGHORFDomRQD
DGRomRLQLFLDO
0HQVXUDomRGRSDVVLYRGHDUUHQGDPHQWRHGRDWLYRGHGLUHLWRGHXVR
'RVFRQWUDWRVTXHIRUDPHVFRSRGDQRUPDD$GPLQLVWUDomRGR*UXSRFRQVLGHURXFRPRFRPSRQHQWH
GHDUUHQGDPHQWRVVRPHQWHRYDORUGRDOXJXHOPtQLPRIL[RSDUDILQVGHDYDOLDomRGRSDVVLYR(PGH
MDQHLUR GH  D PHQVXUDomR GR SDVVLYR GH DUUHQGDPHQWR FRUUHVSRQGH DR WRWDO GRV SDJDPHQWRV
IXWXURVGHDOXJXpLVIL[RVOtTXLGRGHLPSRVWRVQRVTXDLVFRQVLGHUDPRVDVUHQRYDWyULDVGHDFRUGRFRP
DSROtWLFDLQWHUQDGR*UXSRFXMRSUD]RRFRUUHQRUPDOPHQWHXPDQRDQWHVGRYHQFLPHQWRGRFRQWUDWR
TXDQGRLGHQWLILFDPRVD³UD]RiYHOFHUWH]D´GDUHQRYDomR
$PHQVXUDomRGRDWLYRGHGLUHLWRGHXVRFRUUHVSRQGHDRYDORULQLFLDOGRSDVVLYRGHDUUHQGDPHQWRPDLV
RVFXVWRVGLUHWRVLQLFLDLVLQFRUULGRV$$GPLQLVWUDomRGR*UXSRRSWRXSRUXWLOL]DURH[SHGLHQWHSUiWLFR
SDUDWUDQVLomRHQmRFRQVLGHUDURVFXVWRVLQLFLDLVQDPHQVXUDomRLQLFLDOGRDWLYRGHGLUHLWRGHXVRFRP
LVVRPDQWHQGRRPHVPRYDORUGRSDVVLYRLQLFLDOGHDUUHQGDPHQWR
(P  GH MDQHLUR GH  D $GPLQLVWUDomR GR *UXSR UHFRQKHFHXXP DWLYR GH GLUHLWR GH XVR H XP
SDVVLYRGHDUUHQGDPHQWRDRYDORUSUHVHQWHGH5
$VHJXLUVHJXHGHPRQVWUDomRGRVHIHLWRVGDDGRomRLQLFLDOQRVVDOGRVLQLFLDLVGHEDODQoRGR*UXSR

&RPELQDGR

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

6DOGRV
DSUHVHQWDGRV
HP





$GRomRLQLFLDO
&3& 5 





6DOGRVLQLFLDLV
DMXVWDGRV
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E 

(IHLWRVVLJQLILFDWLYRVGDVDOWHUDo}HVHPSUiWLFDVFRQWiEHLV

$DGRomRGDQRUPD&3& 5 ,)56DIHWRXSULQFLSDOPHQWHRUHFRQKHFLPHQWRGHDUUHQGDPHQWRV
RSHUDFLRQDLV SDUD DV ORMDV GDV (PSUHVDV 2V 'LUHWRUHV GD &RPSDQKLD LQIRUPDP TXH H[FHWR SHOR
LQGLFDGR DFLPD QD OHWUD D  SRU QmR KDYHU PXGDQoDV UHOHYDQWHV QDV SUiWLFDV FRQWiEHLV HYHQWXDLV
LPSDFWRVGHGLYXOJDomRRXYDORUHVMiIRUDPFRQVLGHUDGRVQDVSUySULDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
F 

5HVVDOYDVHrQIDVHVSUHVHQWHVQRSDUHFHUGRDXGLWRU

2V 'LUHWRUHV GD &RPSDQKLD LQIRUPDP TXH RV UHODWyULRV GRV DXGLWRUHV LQGHSHQGHQWHV VREUH DV
GHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVUHIHUHQWHDRSHUtRGRILQGRHPGHMXQKRGHQmRSRVVXHPUHVVDOYDV
RXrQIDVHV
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10.5 - Políticas contábeis críticas

3ROtWLFDVFRQWiEHLVFUtWLFDV
$V GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV FRQVROLGDGDV GD &RPSDQKLD IRUDP HODERUDGDV H HVWmR VHQGR
DSUHVHQWDGDV GH DFRUGR FRP DV 1RUPDV ,QWHUQDFLRQDLV GH 5HODWyULRV )LQDQFHLURV ,QWHUQDWLRQDO
)LQDQFLDO5HSRUWLQJ6WDQGDUGV,)56 HDVSUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDVQR%UDVLOLGHQWLILFDGDVFRPR
,)56H%5*$$3
$$GPLQLVWUDomRFRQVLGHUDXPDSUiWLFDFRQWiELOFUtWLFDTXDQGRHODpLPSRUWDQWHSDUDUHWUDWDUDVLWXDomR
ILQDQFHLUDGD&RPSDQKLDHUHTXHUMXOJDPHQWRVHHVWLPDWLYDVFRPSOH[RVRXVLJQLILFDWLYRV
1D HODERUDomR GDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV UHDOL]DPRV HVWLPDWLYDV H MXOJDPHQWRV TXH DIHWDP RV
PRQWDQWHVGHDWLYRVSDVVLYRVUHFHLWDVHGHVSHVDVGLYXOJDGDVFRPEDVHHPQRVVDH[SHULrQFLDKLVWyULFD
H HP RXWURV IDWRUHV FRQVLGHUDGRV UHOHYDQWHV H TXH DFUHGLWDPRV VHUHP UD]RiYHLV GLDQWH GDV
FLUFXQVWkQFLDV3RULVVRRVUHVXOWDGRVILQDLVSRGHPVHUGLIHUHQWHVGDTXHOHVHVWLPDGRV
$$GPLQLVWUDomRUHYLVDDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVSDUDDVVHJXUDUTXHLQIRUPDo}HVVmRSUHFLVDVH
WUDQVSDUHQWHVUHODWLYDVjVFRQGLo}HVHFRQ{PLFDVYLJHQWHVHDRDPELHQWHGHQHJyFLRV
3UiWLFDV&RQWiEHLV&UtWLFDV
$VSULQFLSDLVSUiWLFDVFRQWiEHLVGHVFULWDVDVHJXLUIRUDPDSOLFDGDVGHIRUPDFRQVLVWHQWHSDUDWRGRVRV
H[HUFtFLRVDSUHVHQWDGRVQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVFRPELQDGDVHFRQVROLGDGDVGD&RPSDQKLD
D  9DORUMXVWRGHLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURV
$FODVVLILFDomRGRVLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURVHVWiGHPRQVWUDGDQD1(FGHQRVVDGHPRQVWUDomR
ILQDQFHLUDFRQVROLGDGD
$ $GPLQLVWUDomR GHWHUPLQD R YDORU MXVWR GH LQVWUXPHQWRV ILQDQFHLURV DWUDYpV GD PDUFDomR D
PHUFDGRGLVSRQLELOL]DGDSHORVEDQFRVHHQWHQGHTXHWDLVYDORUHVUHIOHWHPDSRVLomRGHPDLVVHJXUD
GR YDORU GDVGtYLGDV ILQDQFHLUDV GD &RPSDQKLD $GLFLRQDOPHQWHHP IXQomR GRSUHYLVWRQR ,)56
&3&D$GPLQLVWUDomRMXOJRXLPSRUWDQWHUHFRQKHFHUDWUDYpVGHRXWURVUHVXOWDGRVDEUDQJHQWHV
RYDORUMXVWRGHUHFHEtYHLVSDUDRVTXDLVD&RPSDQKLDMiUHDOL]RXRXWHPLQWHQomRGHUHDOL]DUD
DQWHFLSDomRFRPLQVWLWXLo}HVILQDQFHLUDVHDGTXLUHQWHV
E  5HGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHO ³LPSDLUPHQW´ 
$QXDOPHQWHpUHDOL]DGDDQiOLVHGRVDWLYRVWDQJtYHLVHLQWDQJtYHLVGD&RPSDQKLDDILPGHGHWHUPLQDU
VHH[LVWHHYLGrQFLDRXH[SHFWDWLYDGHTXHXPDWLYRSRVVDWHUVRIULGRSHUGDSRUUHGXomRDRYDORU
UHFXSHUiYHO
3DUD GHWHUPLQDU R YDORU HP XVR GH XP DWLYR D &RPSDQKLD FDOFXOD RV IOX[RV GH FDL[D IXWXURV
GHVFRQWDGRVDYDORUSUHVHQWHSRUWD[DGHGHVFRQWRDQWHVGRVLPSRVWRVTXHUHIOLWDDDWXDODYDOLDomR
GRPHUFDGRTXDQWRDRYDORUWHPSRUDOGRGLQKHLURHGRVULVFRVHVSHFtILFRVSDUDRDWLYRHPDQiOLVH
$$GPLQLVWUDomRDYDOLDVHXVDWLYRVGHDFRUGRFRPDVXQLGDGHVJHUDGRUDVGHFDL[DTXDLVVHMDPRV
SRQWRVGHYHQGDVGD&RPSDQKLD
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4XDQGRKRXYHULQGLFDomRGHSHUGDDRYDORUUHFXSHUiYHOGHXPDWLYRpUHFRQKHFLGDQRUHVXOWDGR
XPDSURYLVmRFRPEDVHQRPDLRUGRVYDORUHVHQWUHRYDORUMXVWROtTXLGRGRVFXVWRVGHYHQGDHR
YDORUHPXVRGHGX]LGRGRYDORUUHVLGXDOGRDWLYR
F  ,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDO
,PSRVWRVFRUUHQWHV
2 LPSRVWR GH UHQGD H D FRQWULEXLomR VRFLDO VmR UHJLVWUDGRV FRPEDVH QR OXFUR OtTXLGR DQXDO GH
DFRUGR FRP D OHJLVODomR ILVFDO YLJHQWH QD GDWD GR EDODQoR 2 OXFUR WULEXWiYHO GLIHUH GR OXFUR
DSUHVHQWDGR QD GHPRQVWUDomR ILQDQFHLUD SRUTXH H[FOXL UHFHLWDV H GHVSHVDV WULEXWiYHLV RX
GHGXWtYHLVHPH[HUFtFLRVIXWXURVEHPFRPRH[FOXLLWHQVQmRWULEXWiYHLVRXQmRGHGXWtYHLVGHIRUPD
SHUPDQHQWH$SURYLVmRSDUDLPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOpFDOFXODGDLQGLYLGXDOPHQWH
SRU FDGD HPSUHVD GR *UXSR FRP EDVH QDV DOtTXRWDV YLJHQWHV H FRQVLGHUDQGR RV GLIHUHQWHV
EHQHItFLRV ILVFDLV DSOLFDGRV D FDGD HQWLGDGH $ HPSUHVD &RQLSD TXH RSHUD QD =RQD )UDQFD GH
0DQDXV GHWpP EHQHItFLR ILVFDO GR /XFUR GD ([SORUDomR TXH SUHYr UHGXomR GH  GD EDVH GH
FiOFXORGRLPSRVWRGHUHQGD0DLRUHVLQIRUPDo}HVVREUHRVEHQHItFLRVILVFDLVHVWmRFRQWLGDVQD1(
QGHQRVVDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVFRQVROLGDGDV
,PSRVWRVGLIHULGRV
2VHIHLWRVWULEXWiULRVVREUHSUHMXt]RVILVFDLVHGLIHUHQoDVWHPSRUiULDVHQWUHRVYDORUHVFRQWiEHLVH
DVEDVHVWULEXWiYHLVGHDWLYRVHSDVVLYRVVmRGLIHULGRVHUHFRQKHFLGRVFRPUHODomRDRLPSRVWRGH
UHQGD H j FRQWULEXLomR VRFLDO GLIHULGRV DWp R YDORU FRQVLGHUDGR UD]RiYHO GH DFRUGR FRP D VXD
UHDOL]DomRHVSHUDGD 2V YDORUHVGH LPSRVWRV GLIHULGRVVmR UHFRQKHFLGRV FRPEDVH QDV DOtTXRWDV
YLJHQWHVQDGDWDGREDODQoR
$$GPLQLVWUDomRUHYLVDDQXDOPHQWHRVVDOGRVGHDWLYRVHSDVVLYRVILVFDLVGLIHULGRVDILPGHYHULILFDU
VH D VXD UHFXSHUDELOLGDGH p SRVVtYHO FRP EDVH QR FiOFXOR GH UHVXOWDGRV IXWXURV EDVHDGRV QRV
RUoDPHQWRVHH[SHFWDWLYDVGHUHVXOWDGRVWULEXWiYHLVGRVH[HUFtFLRVVXEVHTXHQWHV
G  3URYLV}HV
$VSURYLV}HVVmRUHFRQKHFLGDVQRUHVXOWDGRTXDQGRXPHYHQWRSDVVDGRUHVXOWDHPXPDREULJDomR
SUHVHQWHXPDVDtGDGHUHFXUVRVpFRQVLGHUDGDFRPRSURYiYHOHRPRQWDQWHGDREULJDomRSRVVD
VHUUD]RDYHOPHQWHHVWLPDGR2YDORUUHFRQKHFLGRFRPRSURYLVmRFRUUHVSRQGHjPHOKRUHVWLPDWLYD
GR SDJDPHQWR QHFHVViULR SDUD OLTXLGDU D REULJDomR SUHVHQWH QDV GDWDV GDV GHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDV OHYDQWR HP FRQVLGHUDomR RV ULVFRV H DV LQFHUWH]DV TXH FHUFDP D REULJDomR $
DGPLQLVWUDomRYDOLGDHDSURYDRUHFRQKHFLPHQWRGDVSURYLV}HV
H  3URYLVmRSDUDULVFRVFtYHLVWUDEDOKLVWDVHWULEXWiULRV
$ SURYLVmR SDUD ULVFRV FtYHLV GH SURFHVVRV GH QmR FRQVXPLGRUHV  WUDEDOKLVWDV H WULEXWiULRV p
UHDOL]DGDFRPEDVHQDRSLQLmRGRVDVVHVVRUHVMXUtGLFRVGD&RPSDQKLDTXHDYDOLDPDSUREDELOLGDGH
GH SHUGD H HVWLPDP RV YDORUHV SURYiYHLV GH SDJDPHQWRV SDUD FDGD XPD GDV Do}HV
LQGLYLGXDOPHQWH
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10.5 - Políticas contábeis críticas

2VULVFRVGHSURFHVVRVFtYHLVGHRULJHPGHFRQVXPLGRUHVVmRSURYLVLRQDGRVFRQVLGHUDQGRRYDORU
PpGLRGHSDJDPHQWRVHIHWLYRVGRKLVWyULFRGRV~OWLPRVPHVHVHPSURFHVVRVGHVVDQDWXUH]D$
SURYLVmR FRQWiELO p FDOFXODGD H UHFRQKHFLGD DWUDYpV GR PRQWDQWH HQFRQWUDGR SHOR SURGXWR GR
Q~PHUR GH Do}HV GH FRQVXPLGRUHV HP DQGDPHQWR PXOWLSOLFDGR SHOD PpGLD KLVWyULFD GH
SDJDPHQWRV
$ $GPLQLVWUDomR UHYLVD H YDOLGD HVVDV SUHPLVVDV DQXDOPHQWH QD GDWD GD DSUHVHQWDomR GDV
GHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
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10.6 - Itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras

,WHQVUHOHYDQWHVQmRHYLGHQFLDGRVQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
D 
2V DWLYRV H SDVVLYRV GHWLGRV SHOR HPLVVRU GLUHWD RX LQGLUHWDPHQWH TXH QmR
DSDUHFHPQRVHXEDODQoRSDWULPRQLDO RIIEDODQFHVKHHWLWHPV WDLVFRPR
L 

$UUHQGDPHQWRVPHUFDQWLVRSHUDFLRQDLVDWLYRVHSDVVLYRV

1mR Ki DUUHQGDPHQWRV PHUFDQWLV RSHUDFLRQDLV DWLYRV RX SDVVLYRV QmR HYLGHQFLDGRV QRV EDODQoRV
SDWULPRQLDLVGD&RPSDQKLDUHIHUHQWHVDRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH
H
3DUD R SHUtRGR GH VHLV PHVHV ILQGR HP  GH MXQKR GH  (P IXQomR GD DGRomR LQLFLDO GR &3& 
5 ,)56  D &RPSDQKLD FODVVLILFRX VHXV FRQWUDWRV GH DUUHQGDPHQWR H FRQIRUPH SUHYLVWR QD QRUPD
FRQWiELODSOLFRXDLVHQomRGRUHFRQKHFLPHQWRGRDWLYRHSDVVLYRGHDUUHQGDPHQWRUHIHUHQWHDRVFRQWUDWRV
GHDOXJXHLVYDULiYHLVRXGHFXUWRSUD]RHSDUDWDLVFRQWUDWRVPDQWHYHRUHJLVWURFRPRGHVSHVDRSHUDFLRQDO
(P  GH GH]HPEUR GH  KDYLD  FRQWUDWRV GH DUUHQGDPHQWR PHUFDQWLO GRV TXDLV  IRUDP
FODVVLILFDGRVFRPRGHVSHVDRSHUDFLRQDOHPIXQomRGRSDJDPHQWRGHDOXJXHOVHUYDULiYHOLQFLGHQWH
VREUHDVYHQGDVVHPYDORUPtQLPRJDUDQWLGR
2V FRPSURPLVVRV IXWXURV RULXQGRV GRV FRQWUDWRV YLJHQWHV FRQVLGHUDQGR R YDORU GR DOXJXHO SDJR
UHIHUHQWHDRPrVGHMXQKRGHVmR

&RPELQDGR
9HQFLPHQWR
9DORU
























7RWDO




LL 
&DUWHLUDV GH UHFHEtYHLV EDL[DGDV VREUH DV TXDLV D HQWLGDGH PDQWHQKD ULVFRV H
UHVSRQVDELOLGDGHVLQGLFDQGRUHVSHFWLYRVSDVVLYRV
1mR Ki FDUWHLUDV GH UHFHEtYHLV EDL[DGDV VREUH DV TXDLV D &RPSDQKLD PDQWHQKD ULVFRV H
UHVSRQVDELOLGDGHVQmRHYLGHQFLDGRVQRVEDODQoRVSDWULPRQLDLVGD&RPSDQKLDUHIHUHQWHVDRH[HUFtFLR
VRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHHHQRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHP
GHMXQKRGH
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10.6 - Itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras

 LLL 

&RQWUDWRVGHIXWXUDFRPSUDHYHQGDGHSURGXWRVRXVHUYLoRV

1mRKiFRQWUDWRVGHIXWXUDFRPSUDHYHQGDGHSURGXWRVRXVHUYLoRVQmRHYLGHQFLDGRVQRVEDODQoRV
SDWULPRQLDLVGD&RPSDQKLDUHIHUHQWHVDRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH
HHQRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKRGH
LY 

&RQWUDWRVGHFRQVWUXomRQmRWHUPLQDGD

1mR Ki FRQWUDWRV GH FRQVWUXomR QmR WHUPLQDGD QmR HYLGHQFLDGRV QRV EDODQoRV SDWULPRQLDLV GD
&RPSDQKLDUHIHUHQWHVDRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHHHQR
SHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKRGH
Y 

&RQWUDWRVGHUHFHELPHQWRVIXWXURVGHILQDQFLDPHQWRV

1mR Ki FRQWUDWRV GH UHFHELPHQWRV IXWXURV GH ILQDQFLDPHQWRV QmR HYLGHQFLDGRV QRV EDODQoRV
SDWULPRQLDLVGD&RPSDQKLDUHIHUHQWHVDRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH
HHQRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKRGH
E 

2XWURVLWHQVQmRHYLGHQFLDGRVQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV

1mRKiRXWURVLWHQVQmRHYLGHQFLDGRVQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVFRPELQDGDVGDVVXEVLGLiULDVGD
&RPSDQKLDUHODWLYDVDRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRUHIHUHQWHVDRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGH
GH]HPEURGHHHQRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKRGH
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10.7 - Comentários sobre itens não evidenciados nas demonstrações financeiras

&RPHQWiULRVVREUHLWHQVQmRHYLGHQFLDGRVQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
D 
&RPRWDLVLWHQVDOWHUDPRXSRGHUmRYLUDOWHUDUDVUHFHLWDVDVGHVSHVDVRUHVXOWDGR
RSHUDFLRQDO DV GHVSHVDV ILQDQFHLUDV RX RXWURV LWHQV GDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV GR
HPLVVRU
1mR DSOLFiYHO WHQGR HP YLVWD TXH QmR Ki LWHQV QmR HYLGHQFLDGRV QDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV
FRPELQDGDVGDVVXEVLGLiULDVGD&RPSDQKLDUHODWLYDVDRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEUR
GHHHQRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKRGH
E 

1DWXUH]DHRSURSyVLWRGDRSHUDomR

1mR DSOLFiYHO WHQGR HP YLVWD TXH QmR Ki LWHQV QmR HYLGHQFLDGRV QDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV
FRPELQDGDVGDVVXEVLGLiULDVGD&RPSDQKLDUHODWLYDVDRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEUR
GHHHQRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKRGH
F 
1DWXUH]DHPRQWDQWHGDVREULJDo}HVDVVXPLGDVHGRVGLUHLWRVJHUDGRVHPIDYRUGR
HPLVVRUHPGHFRUUrQFLDGDRSHUDomR
1mR DSOLFiYHO WHQGR HP YLVWD TXH QmR Ki LWHQV QmR HYLGHQFLDGRV QDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV
FRPELQDGDVGDVVXEVLGLiULDVGD&RPSDQKLDUHODWLYDVDRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEUR
GHHHQRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKRGH
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10.8 - Plano de Negócios

3ODQRGH1HJyFLRV
D 

,QYHVWLPHQWRV

L 
'HVFULomR TXDQWLWDWLYD H TXDOLWDWLYD GRV LQYHVWLPHQWRV HP DQGDPHQWR GRV
LQYHVWLPHQWRVSUHYLVWRV
1RUHVXOWDGRDFXPXODGRGHGHMXQKRGHRVLQYHVWLPHQWRVQDDTXLVLomRGHDWLYRLPRELOL]DGRH
LQWDQJtYHOVRPDUDP5PLOK}HVLQFOXLQGRDDEHUWXUDGHQRYDVORMDVHPDLRUHVLQYHVWLPHQWRVHP
OXYDV SDJDPHQWRDGLDQWDGRSDUDJDUDQWLUDH[SORUDomRGRSRQWRFRPHUFLDOSRUSHUtRGRGHILQLGR SDUD
DDEHUWXUDGHVVDVORMDVItVLFDVHHPVLVWHPDV
LL 

)RQWHVGHILQDQFLDPHQWRGRVLQYHVWLPHQWRV

+LVWRULFDPHQWH RV LQYHVWLPHQWRV UHDOL]DGRV SHOD &RPSDQKLD VmR ILQDQFLDGRV SHOD JHUDomR GH FDL[D
RSHUDFLRQDO H VHPSUH TXH QHFHVViULR SRU UHDOL]DomR GH HPSUpVWLPRV H ILQDQFLDPHQWRV MXQWR j
WHUFHLURV
LLL 

'HVLQYHVWLPHQWRVUHOHYDQWHVHPDQGDPHQWRHGHVLQYHVWLPHQWRVSUHYLVWRV

1DGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDD&RPSDQKLDQmRSRVVXLGHVLQYHVWLPHQWRVHPDQGDPHQWRRX
SUHYLVWR
E 
'HVGHTXHMiGLYXOJDGDLQGLFDUDDTXLVLomRGHSODQWDVHTXLSDPHQWRVSDWHQWHVRX
RXWURVDWLYRVTXHGHYDPLQIOXHQFLDUPDWHULDOPHQWHDFDSDFLGDGHSURGXWLYDGRHPLVVRU
1mR Ki DTXLVLomR GH SODQWDV HTXLSDPHQWRV SDWHQWHV RX RXWURV DWLYRV TXH GHYDP LQIOXHQFLDU
PDWHULDOPHQWHQDFDSDFLGDGHSURGXWLYDGD&RPSDQKLD
F 

1RYRVSURGXWRVHVHUYLoRV

L 

'HVFULomRGDVSHVTXLVDVHPDQGDPHQWRMiGLYXOJDGDV

1mRDSOLFiYHO
LL 
0RQWDQWHV WRWDLV JDVWRV SHOR HPLVVRU HP SHVTXLVDV SDUD GHVHQYROYLPHQWRV GH
QRYRVSURGXWRVRXVHUYLoRV
1mRDSOLFiYHO
LLL 

3URMHWRVHPGHVHQYROYLPHQWRMiGLYXOJDGRV

1mRDSOLFiYHO
LY  0RQWDQWHV WRWDLV JDVWRV SHOR HPLVVRU QR GHVHQYROYLPHQWR GH QRYRV SURGXWRV RX
VHUYLoRV
1mRDSOLFiYHO
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10.9 - Outros fatores com influência relevante

2XWURVIDWRUHVFRPLQIOXrQFLDUHOHYDQWH
$RORQJRGRLWHPIRUDPDSUHVHQWDGDVDVLQIRUPDo}HVILQDQFHLUDVFRPELQDGDVGDVVXEVLGLiULDVGD
&RPSDQKLDTXDLVVHMDPD7HOOHULQDHD&RQLSD
$EDL[RDSUHVHQWDPRVFRPEDVHDVLQIRUPDo}HVFRQVROLGDGDVGD(PLVVRUDUHIHUHQWHVDRSHUtRGRHQWUH
GHPDLRGHHGHMXQKRGHDV'HPRQVWUDo}HVGR5HVXOWDGRHR%DODQoR3DWULPRQLDO

'(021675$d®(6'25(68/7$'2
3$5$23(5Ë2'2'('(0$,2 '$7$'(&2167,78,d2 $'(-81+2'(
(PPLOKDUHVGHUHDLV5H[FHWRRYDORUSRUDomR 


&RQVROLGDGR








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



&XVWRGDVPHUFDGRULDVYHQGLGDVHGRVVHUYLoRVSUHVWDGRV


 


/8&52%5872






5(&(,7$6 '(63(6$6 23(5$&,21$,6
'HVSHVDVFRPYHQGDV

 

'HVSHVDVJHUDLVHDGPLQLVWUDWLYDV

 

5HVXOWDGRGHHTXLYDOrQFLDSDWULPRQLDO

 

2XWUDVUHFHLWDV GHVSHVDV RSHUDFLRQDLVOtTXLGDV





/8&52$17(6'25(68/7$'2),1$1&(,52






5(68/7$'2),1$1&(,52
5HFHLWDVILQDQFHLUDV



'HVSHVDVILQDQFHLUDV


 


/8&5223(5$&,21$/$17(6'2,032672'(5(1'$('$&2175,%8,d2
62&,$/






,032672'(5(1'$(&2175,%8,d262&,$/
&RUUHQWHV

 

'LIHULGRV


 


/8&52/Ë48,'2'23(5Ë2'2







644

PÁGINA: 244 de 376

Formulário de Referência - 2019 - Vivara Participações S.A.

Versão : 1



10.9 - Outros fatores com influência relevante

%$/$1d263$75,021,$,6(0'(-81+2'(
(PPLOKDUHVGHUHDLV5 


&RQVROLGDGR


$7,92








&,5&8/$17(
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D



7tWXORVHYDORUHVPRELOLiULRV



&RQWDVDUHFHEHU



&RQWDVDUHFHEHUSDUWHVUHODFLRQDGDV



(VWRTXHV



,PSRVWRVDUHFXSHUDU



'HVSHVDVSDJDVDQWHFLSDGDPHQWHHRXWURVFUpGLWRV



,QVWUXPHQWRVGHULYDWLYRVDWLYR



7RWDOGRDWLYRFLUFXODQWH






12&,5&8/$17(
'HSyVLWRVMXGLFLDLV



,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOGLIHULGRV



,QVWUXPHQWRVGHULYDWLYRVDWLYR



&RQWDVDUHFHEHUSDUWHVUHODFLRQDGDV



,PSRVWRVDUHFXSHUDU



,QYHVWLPHQWRV



,PRELOL]DGR



,QWDQJtYHO



7RWDOGRDWLYRQmRFLUFXODQWH
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&RQVROLGDGR

3$66,92(3$75,0Ð1,2/Ë48,'2







&,5&8/$17(



)RUQHFHGRUHV



(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV



3DUWHVUHODFLRQDGDV



2EULJDo}HVWUDEDOKLVWDVHSUHYLGHQFLiULDV



2EULJDo}HVWULEXWiULDV



3DUFHODPHQWRGHWULEXWRV



$UUHQGDPHQWRVDSDJDU



$UUHQGDPHQWRVGLUHLWRGHXVRDSDJDU



2XWUDVREULJDo}HV



7RWDOGRSDVVLYRFLUFXODQWH






12&,5&8/$17(
(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV



3DUFHODPHQWRGHWULEXWRV



3URYLVmRSDUDULVFRVFtYHLVWUDEDOKLVWDVHWULEXWiULRV



$UUHQGDPHQWRVGLUHLWRGHXVRDSDJDU



7RWDOGRSDVVLYRQmRFLUFXODQWH






3$75,0Ð1,2/Ë48,'2
&DSLWDOVRFLDO



5HVHUYDVGHOXFURV



/XFURVDFXPXODGRV

 

2XWURVUHVXOWDGRVDEUDQJHQWHV

 

7RWDOGRSDWULP{QLROtTXLGR





727$/'23$66,92(3$75,0Ð1,2/Ë48,'2
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3URMHo}HVGLYXOJDGDVHSUHPLVVDV
1RVWHUPRVGRDUWLJRD,QVWUXomR&90DGLYXOJDomRGHSURMHo}HVHHVWLPDWLYDVpIDFXOWDWLYD
GHVGH TXH D &RPSDQKLD QmR WHQKD GLYXOJDGR SURMHo}HV RX HVWLPDWLYDV 'HVVD IRUPD D &RPSDQKLD
RSWRX SRU QmR GLYXOJDU QHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD SURMHo}HV GH TXDOTXHU QDWXUH]D LQFOXVLYH
RSHUDFLRQDLVRXILQDQFHLUDV UHODFLRQDGDVDHOHRXjVVXDVDWLYLGDGHVHjVGHVXDVFRQWURODGDV
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11.2 - Acompanhamento e alterações das projeções divulgadas

$FRPSDQKDPHQWRHDOWHUDo}HVGDVSURMHo}HVGLYXOJDGDV
1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHD&RPSDQKLDQmRGLYXOJDSURMHo}HVRXHVWLPDWLYDV
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12.1 - Descrição da estrutura administrativa

'HVFULomRGDHVWUXWXUDDGPLQLVWUDWLYD
D 
DWULEXLo}HVGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRHGRVyUJmRVHFRPLWrVSHUPDQHQWHVTXH
VHUHSRUWDPDRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRLQGLFDQGR
$HVWUXWXUDDGPLQLVWUDWLYDGD&RPSDQKLDpFRQVWLWXtGDSRU L &RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR LL 'LUHWRULD
LLL &RPLWrGH$XGLWRULD5LVFRVH)LQDQoDVH LY &RPLWrGH3HVVRDV&XOWXUDH*RYHUQDQoDRVTXDLV
SRVVXHPDVDWULEXLo}HVLQGLFDGDVDEDL[R
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
2 &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR VHUi FRPSRVWR SRU QR PtQLPR  FLQFR  H QR Pi[LPR  QRYH 
PHPEURVHOHLWRVHGHVWLWXtYHLVSHOD$VVHPEOHLD*HUDOFRPPDQGDWRXQLILFDGRGHDQRVSRGHQGRVHU
UHHOHLWRV
2&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRWHPDIXQomRSULPRUGLDOGHRULHQWDomRJHUDOGRVQHJyFLRVGD&RPSDQKLD
DVVLPFRPRGHFRQWURODUHILVFDOL]DURVHXGHVHPSHQKRFXPSULQGROKHHVSHFLDOPHQWHDOpPGHRXWUDV
DWULEXLo}HV TXH OKH VHMDP DWULEXtGDV SRU OHL RX SHOR (VWDWXWR 6RFLDO 2 HVWDWXWR VRFLDO HVWDEHOHFH DV
VHJXLQWHVDWULEXLo}HVDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
D
GHILQLU DV SROtWLFDV H IL[DU DV HVWUDWpJLDV RUoDPHQWiULDV SDUDD FRQGXomR GRV QHJyFLRV EHP
FRPR OLGHUDU D LPSOHPHQWDomR GD HVWUDWpJLD GH FUHVFLPHQWR H RULHQWDomR JHUDO GRV QHJyFLRV GD
&RPSDQKLD
E
DSURYDURRUoDPHQWRDQXDORSODQRGHQHJyFLRVEHPFRPRTXDLVTXHUSODQRVGHHVWUDWpJLD
GHLQYHVWLPHQWRDQXDLVHRXSOXULDQXDLVHSURMHWRVGHH[SDQVmRGD&RPSDQKLDHRRUJDQRJUDPDGH
FDUJRVHVDOiULRVSDUDD'LUHWRULDHSDUDRVFDUJRVJHUHQFLDLV
F
DSURYDURUoDPHQWRGDiUHDGHDXGLWRULDLQWHUQDHGRVGHPDLVFRPLWrVGHDVVHVVRUDPHQWRVH
HTXDQGRLQVWDXUDGRV
G

HOHJHUHGHVWLWXLURV'LUHWRUHVGD&RPSDQKLD

H
GHILQLU R Q~PHUR GH FDUJRV D VHUHP SUHHQFKLGRV QD 'LUHWRULD GD &RPSDQKLD HOHJHU VHXV
'LUHWRUHVEHPFRPRDWULEXLUDRV'LUHWRUHVVXDVUHVSHFWLYDVIXQo}HVDWULEXLo}HVHOLPLWHVGHDOoDGD
QmRHVSHFLILFDGRVQR(VWDWXWR6RFLDO
I
GHOLEHUDUVREUHDUHPXQHUDomRLQGLYLGXDOGRVPHPEURVGRSUySULR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
GD'LUHWRULDHGR&RQVHOKR)LVFDOVHLQVWDODGR
J
FULDUHDOWHUDUDVFRPSHWrQFLDVUHJUDVGHIXQFLRQDPHQWRFRQYRFDomRHFRPSRVLomRGRVyUJmRV
GHDGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDLQFOXLQGRVHXVFRPLWrVGHDVVHVVRUDPHQWR
K
GHOLEHUDUVREUHDFRQYRFDomRGD$VVHPEOHLD*HUDOTXDQGRMXOJDUFRQYHQLHQWHRXQRFDVRGR
DUWLJRGD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HV
L
ILVFDOL]DU D JHVWmR GRV 'LUHWRUHV H[DPLQDQGR D TXDOTXHU WHPSR RV OLYURV H SDSpLV GD
&RPSDQKLDHVROLFLWDQGRLQIRUPDo}HVVREUHFRQWUDWRVFHOHEUDGRVRXHPYLDVGHFHOHEUDomRHTXDLVTXHU
RXWURVDWRV
M

DSUHFLDURVUHVXOWDGRVWULPHVWUDLVGDVRSHUDo}HVGD&RPSDQKLD
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N
HVFROKHUHGHVWLWXLURVDXGLWRUHVLQGHSHQGHQWHVREVHUYDQGRVHQHVVDHVFROKDRGLVSRVWRQD
OHJLVODomRDSOLFiYHO$HPSUHVDGHDXGLWRULDH[WHUQDUHSRUWDUVHiDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
O
DXWRUL]DU TXDOTXHU PXGDQoD QDV SROtWLFDV FRQWiEHLV RX GH DSUHVHQWDomR GH UHODWyULRV GD
&RPSDQKLDH[FHWRVHH[LJLGRSHORVSULQFtSLRVFRQWiEHLVJHUDOPHQWHDFHLWRVQDVMXULVGLo}HVHPTXHD
&RPSDQKLDRSHUD
P
GHWHUPLQDU D UHDOL]DomR GH LQVSHo}HV DXGLWRULD RX WRPDGD GH FRQWDV QDV VXEVLGLiULDV
FRQWURODGDVRXFROLJDGDVGD&RPSDQKLDEHPFRPRHPIXQGDo}HVTXHSDWURFLQH
Q
DSUHFLDUR5HODWyULRGD$GPLQLVWUDomRHDVFRQWDVGD'LUHWRULDHGHOLEHUDUVREUHVXDVXEPLVVmR
j$VVHPEOHLD*HUDO
R
PDQLIHVWDU±VH SUHYLDPHQWH VREUH TXDOTXHU SURSRVWD D VHU VXEPHWLGD j GHOLEHUDomR GD
$VVHPEOHLD*HUDO
S
DSURYDUDSURSRVWDGDDGPLQLVWUDomRGHGLVWULEXLomRGHGLYLGHQGRVDLQGDTXHLQWHUFDODUHVRX
LQWHUPHGLiULRV RX SDJDPHQWR GH MXURV VREUH R FDSLWDO SUySULR FRP EDVH HP EDODQoRV VHPHVWUDLV
WULPHVWUDLVRXPHQVDLV
T
DXWRUL]DUDHPLVVmRGHDo}HVHE{QXVGHVXEVFULomRGD&RPSDQKLDQRVOLPLWHVDXWRUL]DGRVQR
(VWDWXWR6RFLDOIL[DQGRDVFRQGLo}HVGHHPLVVmRLQFOXVLYHSUHoRHSUD]RGHLQWHJUDOL]DomRHGHOLEHUDU
GHQWUR GRV OLPLWHV GR FDSLWDO DXWRUL]DGR VREUH D HPLVVmR GH GHErQWXUHV FRQYHUVtYHLV HP Do}HV
HVSHFLILFDQGRROLPLWHGRDXPHQWRGHFDSLWDOGHFRUUHQWHGDFRQYHUVmRGDVGHErQWXUHVHPYDORUGR
FDSLWDOVRFLDORXHPQ~PHURGHDo}HVSRGHQGRDLQGDH[FOXLURGLUHLWRGHSUHIHUrQFLDQDVHPLVV}HV
GHDo}HVE{QXVGHVXEVFULomRHGHErQWXUHVFRQYHUVtYHLVHPDo}HVFXMDFRORFDomRVHMDIHLWDPHGLDQWH
YHQGDHPEROVDRXSRUVXEVFULomRS~EOLFDRXHPSHUPXWDSRUDo}HVHPRIHUWDS~EOLFDGHDTXLVLomRGH
FRQWUROH RX DLQGD SDUD ID]HU IUHQWH D SODQRV GH RXWRUJD GH RSomR GH FRPSUD GH Do}HV D
DGPLQLVWUDGRUHVHHPSUHJDGRVGD&RPSDQKLDQRVWHUPRVHVWDEHOHFLGRVHPOHL
U
RXWRUJDUDo}HVUHVWULWDVRSomRGHFRPSUDRXVXEVFULomRGHDo}HVGHDFRUGRFRPRV3URJUDPDV
GH$o}HV5HVWULWDV2XWRUJDGH2SomRGH&RPSUDRX6XEVFULomRGH$o}HVDSURYDGRVHP$VVHPEOHLD
*HUDODVHXVDGPLQLVWUDGRUHVHHPSUHJDGRVDVVLPFRPRDRVDGPLQLVWUDGRUHVHHPSUHJDGRVGHRXWUDV
VRFLHGDGHVTXHVHMDPFRQWURODGDVGLUHWDRXLQGLUHWDPHQWHSHOD&RPSDQKLDVHPGLUHLWRGHSUHIHUrQFLD
SDUDRVDFLRQLVWDVQRVWHUPRVGRVSODQRVDSURYDGRVHP$VVHPEOHLD*HUDO
V
GHOLEHUDU VREUH D HPLVVmR GH GHErQWXUHV VLPSOHV QmR FRQYHUVtYHLV HP Do}HV FRPPHUFLDO
SDSHUV QRWDV SURPLVVyULDV ERQGV QRWHV H GH TXDLVTXHU RXWURV WtWXORV GH XVR FRPXP QR PHUFDGR
SDUDGLVWULEXLomRS~EOLFDRXSULYDGD
W
GHOLEHUDUVREUHDDTXLVLomRGHSDUWLFLSDomRHPVRFLHGDGHVEHPFRPRVREUHGHPDLVRSHUDo}HV
VRFLHWiULDVTXHQmRHQYROYDPD&RPSDQKLD
X
DSURYDUDOoDGDVGD'LUHWRULDHVXDVSROtWLFDVEHPFRPRTXDLVTXHUDOWHUDo}HVDHODVDVTXDLV
LQFOXLUmR UHJUDV SDUD D  D DTXLVLomR GH EHQV GR DWLYR LPRELOL]DGR H LQWDQJtYHO H D DVVXQomR GH
FRPSURPLVVRVILQDQFHLURV E DRQHUDomRGHEHQVGRDWLYRLPRELOL]DGRHLQWDQJtYHO F DFRQWUDWDomR
GHTXDLVTXHUFDSWDo}HVGHUHFXUVRVHDHPLVVmRGHTXDLVTXHULQVWUXPHQWRVGHFUpGLWRSDUDDFDSWDomR
GHUHFXUVRVGHOLEHUDQGRDLQGDVREUHDVVXDVFRQGLo}HVGHHPLVVmRHUHVJDWHHQWUHRXWUDVUHJUDVGH
DOoDGDEHPFRPRDILVFDOL]DomRGRFXPSULPHQWRGHWDOSROtWLFDSHORVPHPEURVGDGLUHWRULD
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Y
DSURYDUDFULDomRHH[WLQomRGHVXEVLGLiULDVRXFRQWURODGDVQR%UDVLORXQRH[WHULRUEHPFRPR
GHOLEHUDUSRUSURSRVWDGD'LUHWRULDVREUHDDTXLVLomRFHVVmRWUDQVIHUrQFLDDOLHQDomRHRXRQHUDomR
DTXDOTXHUWtWXORRXIRUPDGHSDUWLFLSDo}HVVRFLHWiULDVHYDORUHVPRELOLiULRVGHRXWUDVVRFLHGDGHVQR
%UDVLORXQRH[WHULRU
Z
DSURYDUDFRQWUDWDomRGHTXDOTXHUHPSUpVWLPRHREULJDomRDHPLVVmRGHTXDOTXHUWtWXORGH
GtYLGDEHPFRPRTXDOTXHUDOWHUDomRGRVPHVPRVFXMRYDORULQGLYLGXDORXHPXPDVpULHGHWUDQVDo}HV
UHODFLRQDGDVHPSHUtRGRGH GR]H PHVHVH[FHGDRYDORUDJUHJDGRGH5 TXLQ]H
PLOK}HVGHUHDLV 
[
DSURYDU D YHQGD DTXLVLomR DUUHQGDPHQWR WUDQVIHUrQFLD RQHUDomR RX RXWUD IRUPD GH
DOLHQDomR GH TXDLVTXHU DWLYRV RX QHJyFLRV FXMR YDORU LQGLYLGXDO RX HP XPD VpULH GH WUDQVDo}HV
UHODFLRQDGDVHPSHUtRGRGH GR]H PHVHVH[FHGDRYDORUDJUHJDGRGH5 TXLQ]H
PLOK}HVGHUHDLV 
\
DXWRUL]DU D &RPSDQKLD D SUHVWDU JDUDQWLDV UHODFLRQDGDV D REULJDo}HV GH WHUFHLURV LQFOXVLYH
FRQWURODGDV GD &RPSDQKLD H[FHWR QR TXH VH UHIHUH D JDUDQWLDV SUHVWDGDV IRUD GR FXUVR QRUPDO GH
QHJyFLRV>@
]
DSURYDUDSUHVWDomRSHOD&RPSDQKLDGHJDUDQWLDUHDORXILGHMXVVyULDHPIDYRUGHWHUFHLURVTXH
QmRDSUySULD&RPSDQKLDRXVXEVLGLiULDVEHPFRPRDFRQFHVVmRGHJDUDQWLDHPIDYRUGHVRFLHGDGH
FRQWURODGDGD&RPSDQKLDFXMRYDORUH[FHGDDUHVSHFWLYDSDUWLFLSDomRGD&RPSDQKLDFRQIRUPHRFDVR
QDUHIHULGDVXEVLGLiULD
DD  DSURYDUDFHOHEUDomRGHWRGRVHTXDLVTXHUFRQWUDWRVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDVDGHVSHLWRGR
YDORU H GH WHUHP VLGR UHDOL]DGRV QR FXUVR QRUPDO GRV QHJyFLRV GD &RPSDQKLD FRP D H[FOXVmR GH
HYHQWXDLVPHPEURVFRPLQWHUHVVHVSRWHQFLDOPHQWHFRQIOLWDQWHV
EE  DSUHVHQWDU j $VVHPEOHLD *HUDO SURSRVWDV GH DXPHQWR GH FDSLWDO LQFOXLQGR PHGLDQWH
LQWHJUDOL]DomRHPEHQVEHPFRPRGHUHIRUPDGR(VWDWXWR6RFLDO
FF 
DSUHVHQWDUj$VVHPEOHLD*HUDOSURSRVWDGHGLVWULEXLomRGHSDUWLFLSDomRQRVOXFURVDQXDLVDRV
HPSUHJDGRVHDRVDGPLQLVWUDGRUHV
GG 

DSURYDUDFRQWUDWDomRGDLQVWLWXLomRGHSRVLWiULDSUHVWDGRUDGRVVHUYLoRVGHDo}HVHVFULWXUDLV

HH  DSURYDU RV UHJLPHQWRV LQWHUQRV RX DWRV UHJLPHQWDLV GD &RPSDQKLD H VXD HVWUXWXUD
DGPLQLVWUDWLYD LQFOXLQGR PDV QmR VH OLPLWDQGR DR D  &yGLJR GH &RQGXWD E  3ROtWLFD GH
5HPXQHUDomR F  3ROtWLFD GH ,QGLFDomR H 3UHHQFKLPHQWR GH &DUJRV GH &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR
&RPLWrV GH $VVHVVRUDPHQWR H 'LUHWRULD F  3ROtWLFD GH *HUHQFLDPHQWR GH 5LVFRV G  3ROtWLFD GH
7UDQVDo}HVFRP3DUWHV5HODFLRQDGDV H 3ROtWLFDGH1HJRFLDomRGH9DORUHV0RELOLiULRVH I 3ROtWLFD
GH'LYXOJDomRGH$WRRX)DWR5HOHYDQWHDH[FOXVLYRFULWpULRGHVGHTXHREULJDWyULRVSHODOHJLVODomR
DSOLFiYHO
II 
HODERUDU H GLYXOJDU SDUHFHU IXQGDPHQWDGR IDYRUiYHO RX FRQWUiULR j DFHLWDomR GH TXDOTXHU
2IHUWD3~EOLFDGH$o}HV ³23$´ TXHWHQKDSRUREMHWRDVDo}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDGLYXOJDGR
HPDWp TXLQ]H GLDVGDSXEOLFDomRGRHGLWDOGD23$TXHGHYHUiDERUGDUQRPtQLPR L VREUHD
FRQYHQLrQFLDHRSRUWXQLGDGHGD23$TXDQWRDRLQWHUHVVHGD&RPSDQKLDHGRFRQMXQWRGRVDFLRQLVWDV
LQFOXVLYH HP UHODomR DR SUHoR H DRV SRWHQFLDLV LPSDFWRV SDUD D OLTXLGH] GDV Do}HV LL  TXDQWR DRV
SODQRVHVWUDWpJLFRVGLYXOJDGRVSHORRIHUWDQWHHPUHODomRj&RPSDQKLDH LLL DUHVSHLWRGHDOWHUQDWLYDV
jDFHLWDomRGD23$GLVSRQtYHLVQRPHUFDGR
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JJ  H[HUFHUDVIXQo}HVQRUPDWLYDVGDVDWLYLGDGHVGD&RPSDQKLDSRGHQGRDYRFDUSDUDVHXH[DPH
HGHOLEHUDomRTXDOTXHUDVVXQWRTXHQmRVHFRPSUHHQGDQDFRPSHWrQFLDSULYDWLYDGHRXWURVyUJmRVH
KK 

GHOLEHUDUVREUHRVDVVXQWRVTXHOKHIRUHPVXEPHWLGRVSHOD'LUHWRULD

$LQGDGHDFRUGRFRPRUHJLPHQWRLQWHUQRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRFRPSHWHOKHRVHJXLQWH
D

HVWDEHOHFHURVREMHWLYRVDSROtWLFDHDRULHQWDomRJHUDOGRVQHJyFLRVVRFLDLVGD&RPSDQKLD

E
PDQLIHVWDUVH SUHYLDPHQWH VREUH R 5HODWyULR GD $GPLQLVWUDomR DV FRQWDV GD 'LUHWRULD H DV
'HPRQVWUDo}HV)LQDQFHLUDVGD&RPSDQKLDHH[DPLQDURVEDODQFHWHVPHQVDLV
F
GHOLEHUDUGHQWURGRVOLPLWHVGRFDSLWDODXWRUL]DGRVREUHDHPLVVmRGHGHErQWXUHVFRQYHUVtYHLV
HPDo}HVHVSHFLILFDQGRROLPLWHGRDXPHQWRGHFDSLWDOGHFRUUHQWHGDFRQYHUVmRGDVGHErQWXUHVHP
YDORUGRFDSLWDOVRFLDORXHPQ~PHURGHDo}HVEHPFRPR L DRSRUWXQLGDGHGDHPLVVmR LL DpSRFD
HDVFRQGLo}HVGHYHQFLPHQWRDPRUWL]DomRHUHVJDWH LLL DpSRFDHDVFRQGLo}HVGRSDJDPHQWRGRV
MXURVGDSDUWLFLSDomRQRVOXFURVHGRSUrPLRGHUHHPEROVRVHKRXYHUH LY RPRGRGHVXEVFULomRRX
FRORFDomRHRWLSRGDVGHErQWXUHV
G

DSURYDUDXPHQWRVGHFDSLWDOGHQWURGROLPLWHGRFDSLWDODXWRUL]DGRSUHYLVWRQR(VWDWXWR6RFLDO

H
HODERUDUHGLYXOJDUSDUHFHUIXQGDPHQWDGRIDYRUiYHORXFRQWUiULRjDFHLWDomRGHTXDOTXHU23$
TXHWHQKDSRUREMHWRDVDo}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDHPDWp TXLQ]H GLDVGDSXEOLFDomRGR
HGLWDOGD23$QRTXDOVHPDQLIHVWDUiDRPHQRV L VREUHDFRQYHQLrQFLDHRSRUWXQLGDGHGDRIHUWD
S~EOLFDGHDTXLVLomRGHDo}HVTXDQWRDRLQWHUHVVHGD&RPSDQKLDHGRFRQMXQWRGRVDFLRQLVWDVLQFOXVLYH
HP UHODomR DR SUHoR H DRV SRWHQFLDLV LPSDFWRV SDUD D OLTXLGH] GDV Do}HV LL  TXDQWR DRV SODQRV
HVWUDWpJLFRV GLYXOJDGRV SHOR RIHUWDQWH HP UHODomR j &RPSDQKLD H LLL  D UHVSHLWR GH DOWHUQDWLYDV j
DFHLWDomRGDRIHUWDS~EOLFDGHDTXLVLomRGHDo}HVGLVSRQtYHLVQRPHUFDGRH
I
QRPHDU RV DXGLWRUHV LQGHSHQGHQWHV GD &RPSDQKLD GHVGH TXH VHMDP XPD GDV VHJXLQWHV
HPSUHVDV 'HORLWWH 7RXFKH 7RKPDWVX $XGLWRUHV ,QGHSHQGHQWHV (UQVW  <RXQJ $XGLWRUHV
,QGHSHQGHQWHV.30*$XGLWRUHV,QGHSHQGHQWHVH3ULFHZDWHUKRXVH&RRSHUV$XGLWRUHV,QGHSHQGHQWHV
HVHXVUHVSHFWLYRVVXFHVVRUHV
'LUHWRULD
$ 'LUHWRULD VHUi FRPSRVWD SRU QR PtQLPR  TXDWUR  H QR Pi[LPR  GH]  PHPEURV HOHLWRV H
GHVWLWXtYHLVSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRFRPPDQGDWRXQLILFDGRGHDQRVSRGHQGRVHUUHHOHLWRV
VHQGR GHVLJQDGRV L  XP 'LUHWRU 3UHVLGHQWH LL  XP 'LUHWRU 9LFH3UHVLGHQWH GH 2SHUDo}HV LLL  XP
'LUHWRU)LQDQFHLUR LY XP'LUHWRUGH5HFXUVRV+XPDQRV Y XP'LUHWRUGH0DUNHWLQJ YL XP'LUHWRU
GH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVH YLL RVGHPDLV'LUHWRUHVVHP'HVLJQDomR(VSHFtILFDVHQGRSHUPLWLGD
DDFXPXODomRGHPDLVGHXPDIXQomR
&RPSHWHj'LUHWRULDQRVWHUPRVGR(VWDWXWR6RFLDOGD&RPSDQKLD
D
]HODU SHOD REVHUYkQFLD GD OHL GR (VWDWXWR 6RFLDO H SHOR FXPSULPHQWR GDV GHOLEHUDo}HV GR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHGD$VVHPEOHLD*HUDO
E
SUDWLFDU WRGRV RV DWRV QHFHVViULRV j H[HFXomR RV SODQRV GH QHJyFLRV RSHUDFLRQDLV H GH
LQYHVWLPHQWRVGD&RPSDQKLDQRVWHUPRVGR(VWDWXWR6RFLDO
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F
SUDWLFDURVDWRVQHFHVViULRVjUHSUHVHQWDomRGD&RPSDQKLDHFRQVHFXomRGRREMHWRVRFLDOSRU
PDLV HVSHFLDLV TXH VHMDP LQFOXVLYH SDUD UHQXQFLDU D GLUHLWRV WUDQVLJLU H DFRUGDU REVHUYDGDV DV
GLVSRVLo}HVOHJDLVRXHVWDWXWiULDVSHUWLQHQWHVDVGHOLEHUDo}HVWRPDGDVSHOD$VVHPEOHLD*HUDOHSHOR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHDVGLVSRVLo}HVHUHVWULo}HVGHDOoDGDVDHOHVGHWHUPLQDGDVSHOR&RQVHOKR
GH$GPLQLVWUDomR
G

DEULUWUDQVIHULUHH[WLQJXLUILOLDLVHPTXDOTXHUORFDOLGDGHGR3DtVRXGRH[WHULRU

H

FULDUHVXVSHQGHUVXEVLGLiULDVHPTXDOTXHUORFDOLGDGHGR3DtVRXGRH[WHULRU

I
VXEPHWHU DQXDOPHQWH j DSUHFLDomR GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR R UHODWyULR GD
DGPLQLVWUDomRHDVFRQWDVGD'LUHWRULDDFRPSDQKDGRVGRUHODWyULRGRVDXGLWRUHVLQGHSHQGHQWHVEHP
FRPRDSURSRVWDGHDSOLFDomRGRVOXFURVDSXUDGRVQRH[HUFtFLRDQWHULRU
J
VXEPHWHUDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRRUoDPHQWRDQXDORSODQRHVWUDWpJLFRHSROtWLFDVHVXDV
UHYLV}HVDQXDLVFXLGDQGRGDVUHVSHFWLYDVH[HFXo}HV
K
DSUHVHQWDUWULPHVWUDOPHQWHDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRREDODQFHWHHFRQ{PLFRILQDQFHLURH
SDWULPRQLDOGHWDOKDGRGD&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDV
L
GHFLGLUDWpROLPLWHGHDOoDGDHVWDEHOHFLGRSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRVREUHDDTXLVLomR
D DOLHQDomR HRX D RQHUDomR GH EHQV GR DWLYR LPRELOL]DGR H LQWDQJtYHO H FRPSURPLVVRV ILQDQFHLURV
DVVRFLDGRVDSURMHWRVQRVTXDLVD&RPSDQKLDSUHWHQGHLQYHVWLUH
M
DXWRUL]DU D &RPSDQKLD D SUHVWDU JDUDQWLDV UHODFLRQDGDV D REULJDo}HV GH WHUFHLURV LQFOXVLYH
FRQWURODGDVGD&RPSDQKLDQRTXHVHUHIHUHDJDUDQWLDVSUHVWDGDVGHQWURGRFXUVRQRUPDOGHQHJyFLRV
$VDWULEXLo}HVHVSHFtILFDVGRVGLUHWRUHVSRGHPVHUFRQVXOWDGDVQRLWHP³E´DEDL[R
&RPLWrGH$XGLWRULD5LVFRVH)LQDQoDV
$VLQIRUPDo}HVVREUHR&RPLWrGH$XGLWRULD5LVFRVH)LQDQoDVSRGHPVHUFRQVXOWDGDVQRLWHP³DLL´
DEDL[R
&RPLWrGH3HVVRDV&XOWXUDH*RYHUQDQoD
2&RPLWrGH3HVVRDV&XOWXUDH*RYHUQDQoDpyUJmRGHDVVHVVRUDPHQWRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
TXH VXSHUYLVLRQD DVVXQWRV UHODWLYRV DR GHVHQYROYLPHQWR KXPDQR H RUJDQL]DFLRQDO H DRV SURFHVVRV
UHODWLYRV j JHVWmR GH SHVVRDV FXOWXUD RUJDQL]DFLRQDO H JRYHUQDQoD FRUSRUDWLYD e FRPSRVWR SRU QR
PtQLPR WUrV PHPEURVLQGLFDGRVSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHFRPPDQGDWRXQLILFDGRGH
XP DQR
&RPSHWH DR &RPLWr GH 3HVVRDV &XOWXUD H *RYHUQDQoD UHFRPHQGDU DR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR
HVWUDWpJLDGHUHFXUVRVKXPDQRVSDUDD&RPSDQKLDHRXVXDVFRQWURODGDVVHQGRVXDUHVSRQVDELOLGDGH
QRVWHUPRVGHVHXUHJLPHQWRLQWHUQR
D
DYDOLDUHUHFRPHQGDUSROtWLFDVHRXSUiWLFDVGH L UHPXQHUDomR LL UHFUXWDPHQWRQRPHDomR
HVXFHVVmRLQFOXLQGRRVFULWpULRVSDUDFRQWUDWDomRHGHPLVVmRGHH[HFXWLYRVGHDFRUGRFRPD³3ROtWLFD
GH,QGLFDomRGH0HPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR&RPLWrVH'LUHWRULDGD9LYDUD3DUWLFLSDo}HV
6$´H LLL DYDOLDomRGHSHUIRUPDQFHHGHHQJDMDPHQWRGRVFRODERUDGRUHV
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E
DX[LOLDU R GHVHQYROYLPHQWR H LQWHJUDomR GH QRYRV DGPLQLVWUDGRUHV H FRODERUDGRUHV QD
&RPSDQKLD
F

SUH]DUSHORGHVHQYROYLPHQWRRUJDQL]DFLRQDOGD&RPSDQKLDHGHVHXVFRODERUDGRUHV

G
H[DPLQDU DV QRYDV SROtWLFDV H DFRPSDQKDU H UHYLVDU DV SROtWLFDV HP YLJRU UHODFLRQDGDV DRV
WHPDVGHSHVVRDVFXOWXUDHJRYHUQDQoDGD&RPSDQKLD
H

PRQLWRUDUWHPDVUHODFLRQDGRVjFXOWXUDFOLPDHHQJDMDPHQWRGHSHVVRDV

I
DSRLDU QD HODERUDomR H UHYLVmR GR SURFHVVR GH DYDOLDomR GRV H[HFXWLYRV REVHUYDGDV DV
GLVSRVLo}HVGR³5HJLPHQWR,QWHUQRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD9LYDUD3DUWLFLSDo}HV6$´
J
H[DPLQDU D HVWUXWXUD RUJDQL]DFLRQDO GD &RPSDQKLD H UHFRPHQGDU DMXVWHV H[LJLGRV SHODV
GLUHWUL]HVHVWUDWpJLFDVGHQHJyFLRVHJHVWmR
K
SURSRUDo}HVTXDQWRjGLVVHPLQDomRHFXPSULPHQWRGR&yGLJRGH&RQGXWDDVVHJXUDQGRVXD
HILFiFLDHHIHWLYLGDGH
L

DFRPSDQKDUDVVLWXDo}HVUHFHELGDVSRUPHLRGR&DQDO$EHUWR

M
PRQLWRUDU D H[HFXomR GDV Do}HV HVWDEHOHFLGDV TXDLV VHMDP L  DGYHUWrQFLD YHUEDO LL 
DGYHUWrQFLDHVFULWD LLL VXVSHQVmR LY GHPLVVmRVHPMXVWDFDXVDH Y GHPLVVmRSRUMXVWDFDXVD
N
VHU D µ~OWLPD LQVWkQFLD¶ SDUD UHVROYHU VLWXDo}HV FRQWURYHUVDV FRPR HYHQWXDLV LQIUDo}HV H
YLRODo}HVDR&yGLJRGH&RQGXWDUHFHELGRGLUHWDPHQWHGHUHODWRUHVRXSRULQWHUPpGLRGR&DQDO$EHUWR
FRODERUDQGRSDUDGHFLV}HVLPSDUFLDLVHWUDQVSDUHQWHV
O
GHWHUPLQDUTXDQGRDVVLPIRUUHTXHULGRDDGRomRGDVPHGLGDVQHFHVViULDVPHGLDQWHHPLVVmR
GHRSLQLmRIRUPDOjViUHDVHQYROYLGDVH
P
JDUDQWLU TXH DV LQIUDo}HV H YLRODo}HV VHMDP VHJXLGDV GH PHGLGDV GLVFLSOLQDUHV DSOLFiYHLV
LQGHSHQGHQWHPHQWHGRQtYHOKLHUiUTXLFRVHPSUHMXt]RGDVSHQDOLGDGHVOHJDLVFDEtYHLV
L
VH SRVVXHP UHJLPHQWR LQWHUQR SUySULR LQIRUPDQGR HP FDVR SRVLWLYR yUJmR
UHVSRQViYHO SHOD DSURYDomR GDWD GD DSURYDomR H FDVR R HPLVVRU GLYXOJXH HVVHV
UHJLPHQWRVORFDLVQDUHGHPXQGLDOGHFRPSXWDGRUHVRQGHHVVHVGRFXPHQWRVSRGHPVHU
FRQVXOWDGRV
2&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRR&RPLWrGH$XGLWRULD5LVFRVH)LQDQoDVHR&RPLWrGH3HVVRDV&XOWXUD
H *RYHUQDQoD SRVVXHP UHJLPHQWRV LQWHUQRV SUySULRV RV TXDLV IRUDP GHYLGDPHQWH DSURYDGRV SHOD
UHXQLmRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRUHDOL]DGDHPGHDJRVWRGH
2VUHJLPHQWRVFLWDGRVDFLPDSRGHPVHUFRQVXOWDGRVQRVLWHKWWSULYLYDUDFRPEU
$'LUHWRULDSRUVXDYH]QmRSRVVXLUHJLPHQWRLQWHUQR
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LL
VHRHPLVVRUSRVVXLFRPLWrGHDXGLWRULDHVWDWXWiULRLQIRUPDQGRFDVRSRVLWLYRVXDV
SULQFLSDLV DWULEXLo}HV IRUPD GH IXQFLRQDPHQWR H VH R PHVPR DWHQGH DRV UHTXLVLWRV GD
UHJXODPHQWDomRHPLWLGDSHOD&90DUHVSHLWRGRDVVXQWR
$ &RPSDQKLD SRVVXL XP &RPLWr GH $XGLWRULD QmR HVWDWXWiULR LQVWLWXtGR HP  GH DJRVWR GH 
7UDWDVHGR&RPLWrGH$XGLWRULD5LVFRVH)LQDQoDVGD&RPSDQKLDFXMRVREMHWLYRVVmRVXSHUYLVLRQDUD
TXDOLGDGH H LQWHJULGDGH GRV UHODWyULRV ILQDQFHLURV D DGHUrQFLD jV QRUPDV OHJDLV HVWDWXWiULDV H
UHJXODWyULDV D DGHTXDomR GRV SURFHVVRV UHODWLYRV j JHVWmR GH ULVFRV H DV DWLYLGDGHV GRV DXGLWRUHV
LQGHSHQGHQWHV
2&RPLWrGH$XGLWRULD5LVFRVH)LQDQoDVpyUJmRGHDVVHVVRUDPHQWRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRH
pFRPSRVWRSRUQRPtQLPR WUrV PHPEURVLQGLFDGRVSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRFRPPDQGDWR
XQLILFDGRGH XP DQRSRGHQGRVHUUHHOHLWRV
'HQWUHRVPHPEURVGR&RPLWrGH$XGLWRULD5LVFRVH)LQDQoDVGHYHPVHUDRPHQRV XP PHPEUR
LQGHSHQGHQWHFRQIRUPHGHILQLGRSHOR5HJXODPHQWRGR1RYR0HUFDGRHDRPHQRV XP PHPEUR
FRPUHFRQKHFLGDH[SHULrQFLDHPDVVXQWRVGHFRQWDELOLGDGHVRFLHWiULDQRVWHUPRVGDUHJXODPHQWDomR
HGLWDGDSHOD&RPLVVmRGH9DORUHV0RELOLiULRVTXHGLVS}HVREUHRUHJLVWURHRH[HUFtFLRGDDWLYLGDGHGH
DXGLWRULD LQGHSHQGHQWH QR kPELWR GR PHUFDGR GH YDORUHV PRELOLiULRV H GHILQH RV GHYHUHV H DV
UHVSRQVDELOLGDGHVGRVDGPLQLVWUDGRUHVGDVHQWLGDGHVDXGLWDGDVHQRUHODFLRQDPHQWRFRPRVDXGLWRUHV
LQGHSHQGHQWHV2&RPLWrGH$XGLWRULD5LVFRVH)LQDQoDVFRQWDWDPEpPFRPXP&RRUGHQDGRULQGLFDGR
SHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
6XDVSULQFLSDLVDWULEXLo}HVVmR
D

RSLQDUVREUHDFRQWUDWDomRHGHVWLWXLomRGRVVHUYLoRVGHDXGLWRULDLQGHSHQGHQWH

E

DYDOLDUDVLQIRUPDo}HVWULPHVWUDLVGHPRQVWUDo}HVLQWHUPHGLiULDVHGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV

F

DFRPSDQKDUDVDWLYLGDGHVGDDXGLWRULDLQWHUQDHGDiUHDGHFRQWUROHVLQWHUQRVGD&RPSDQKLD

G
DYDOLDUHPRQLWRUDUDVH[SRVLo}HVGHULVFRGD&RPSDQKLDSURPRYHQGRVHXJHUHQFLDPHQWRGH
DFRUGRFRPD³3ROtWLFDGH*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRV´GD&RPSDQKLD
H
DYDOLDUPRQLWRUDUHUHFRPHQGDUjDGPLQLVWUDomRDFRUUHomRRXDSULPRUDPHQWRGDVSROtWLFDV
LQWHUQDV GD &RPSDQKLD LQFOXLQGR D ³3ROtWLFD GH 7UDQVDo}HV FRP 3DUWHV 5HODFLRQDGDV H 'HPDLV
6LWXDo}HV(QYROYHQGR&RQIOLWRGH,QWHUHVVH´GD&RPSDQKLD
I
DQDOLVDUTXHVW}HVOLJDGDVjSHUIRUPDQFHHFRQ{PLFDILQDQFHLUDHPWRGDVDVVXDVGLPHQV}HVGH
ULVFRHUHWRUQR
J
HPLWLU SDUHFHUHV OLJDGRV j GHFLV}HV GH LQYHVWLPHQWRV HVWUXWXUD GH FDSLWDO RSHUDo}HV
ILQDQFHLUDV
K
HVWDEHOHFHU GLUHWUL]HV H SULQFtSLRV UHODWLYRV DR GHVHQYROYLPHQWR VXVWHQWiYHO HP VHX SLODU
ILQDQFHLUR
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L
RSLQDU D SHGLGR GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR VREUH DV SURSRVWDV GRV yUJmRV GH
DGPLQLVWUDomRDVHUHPVXEPHWLGDVj$VVHPEOHLD*HUDOUHODWLYDVDWUDQVIRUPDomRLQFRUSRUDomRIXVmR
RXFLVmR
M
DYDOLDUDREVHUYkQFLDSHOD'LUHWRULDGD&RPSDQKLDGDVUHFRPHQGDo}HVIHLWDVSHODVDXGLWRULDV
LQGHSHQGHQWHV H LQWHUQD EHP FRPR VH SURQXQFLDU MXQWR DR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR TXDQWR D
HYHQWXDLVFRQIOLWRVHQWUHDDXGLWRULDLQWHUQDDH[WHUQDHRXD'LUHWRULDGD&RPSDQKLDH
N

DFRPSDQKDUDPDWUL]GHULVFRVGD&RPSDQKLD

LLL
GH TXH IRUPD R FRQVHOKR GH DGPLQLVWUDomR DYDOLD R WUDEDOKR GD DXGLWRULD
LQGHSHQGHQWHLQGLFDQGRVHRHPLVVRUSRVVXLXPDSROtWLFDGHFRQWUDWDomRGHVHUYLoRVGH
H[WUDDXGLWRULD FRP R DXGLWRU LQGHSHQGHQWH H LQIRUPDQGR R yUJmR UHVSRQViYHO SHOD
DSURYDomRGDSROtWLFDGDWDGDDSURYDomRHFDVRRHPLVVRUGLYXOJXHDSROtWLFDORFDLVQD
UHGHPXQGLDOGHFRPSXWDGRUHVRQGHRGRFXPHQWRSRGHVHUFRQVXOWDGR
(PERUDD&RPSDQKLDQmRSRVVXDXPDSROtWLFDIRUPDOL]DGDGHFRQWUDWDomRGHVHUYLoRVH[WUDDXGLWRULD
FRP R DXGLWRU LQGHSHQGHQWH p UHVSRQVDELOLGDGH GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR HVFROKHU DYDOLDU H
GHVWLWXLU HVVHV DXGLWRUHV 2 &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR GHYH DVVHJXUDU TXH DV GHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDV VHMDP DXGLWDGDV SRU DXGLWRU LQGHSHQGHQWH FRP TXDOLILFDomR H H[SHULrQFLD DSURSULDGD
LQVWUXPHQWRIXQGDPHQWDOSDUDDFRQILDELOLGDGHGHVVHVGDGRV
3DUDILQVGHDYDOLDomRGRWUDEDOKRGDDXGLWRULDLQGHSHQGHQWHFRPSHWHDR&RPLWrGH$XGLWRULD5LVFRV
H)LQDQoDVQRVWHUPRVGHVHXUHJLPHQWRLQWHUQRVXSHUYLVLRQDUDTXDOLGDGHHLQWHJULGDGHGRVUHODWyULRV
ILQDQFHLURV D DGHUrQFLD jV QRUPDV OHJDLV HVWDWXWiULDV H UHJXODWyULDV D DGHTXDomR GRV SURFHVVRV
UHODWLYRVjJHVWmRGHULVFRVHDVDWLYLGDGHVGRVDXGLWRUHVLQGHSHQGHQWHVEHPFRPRRSLQDUVREUHD
FRQWUDWDomRHGHVWLWXLomRGRVVHUYLoRVGHDXGLWRULDLQGHSHQGHQWH
E 
HP UHODomR DRV PHPEURV GD GLUHWRULD HVWDWXWiULD VXDV DWULEXLo}HV H SRGHUHV
LQGLYLGXDLVLQGLFDQGRVHDGLUHWRULDSRVVXLUHJLPHQWRLQWHUQRSUySULRHLQIRUPDQGRHP
FDVR SRVLWLYR yUJmR UHVSRQViYHO SHOD DSURYDomR GDWD GD DSURYDomR H FDVR R HPLVVRU
GLYXOJXHRUHJLPHQWRORFDLVQDUHGHPXQGLDOGHFRPSXWDGRUHVRQGHRGRFXPHQWRSRGH
VHUFRQVXOWDGR
$ 'LUHWRULD VHUi FRPSRVWD SRU QR PtQLPR  TXDWUR  H QR Pi[LPR  GH]  PHPEURV HOHLWRV H
GHVWLWXtYHLVSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRFRPPDQGDWRXQLILFDGRGHDQRVSRGHQGRVHUUHHOHLWRV
VHQGR GHVLJQDGRV L  XP 'LUHWRU 3UHVLGHQWH LL  XP 'LUHWRU 9LFH3UHVLGHQWH GH 2SHUDo}HV LLL  XP
'LUHWRU)LQDQFHLUR LY XP'LUHWRUGH5HFXUVRV+XPDQRV Y XP'LUHWRUGH0DUNHWLQJ YL XP'LUHWRU
GH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVH YLL RVGHPDLV'LUHWRUHVVHP'HVLJQDomR(VSHFtILFDVHQGRSHUPLWLGD
DDFXPXODomRGHPDLVGHXPDIXQomR
$ 'LUHWRULD QmR SRVVXL UHJLPHQWR LQWHUQR SUySULR VHQGR VXDV DWULEXLo}HV GHVLJQDGDV SHOR (VWDWXWR
6RFLDOGD&RPSDQKLD
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&RPSHWH DR 'LUHWRU 3UHVLGHQWH VXSHUYLVLRQDU DV DWLYLGDGHV GHVHQYROYLGDV SRU WRGRV RV VHWRUHV GD
&RPSDQKLD LQFOXLQGR PDV QmR VH OLPLWDQGR DRV VHWRUHV FRQWiELO ILVFDO ILQDQFHLUR FRPHUFLDO
DGPLQLVWUDWLYRGHPDUNHWLQJHGHUHFXUVRVKXPDQRVDOpPGDVIXQo}HVDWULEXLo}HVHSRGHUHVDHOH
FRPHWLGRVSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHREVHUYDGDVDSROtWLFDHRULHQWDomRSUHYLDPHQWHWUDoDGDV
SHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomREHPFRPR
D

FRQYRFDUHSUHVLGLUDVUHXQL}HVGD'LUHWRULD

E

VXSHUYLVLRQDURSHUDo}HVGHFRQWDELOLGDGHJHUDOHUHODWyULRVILQDQFHLURVJHUHQFLDLVREVHUYDGRR
GLVSRVWRQR(VWDWXWR6RFLDO

F

VXSHUYLVLRQDURGHVHQYROYLPHQWRGRVHPSUHHQGLPHQWRVTXHIL]HUD&RPSDQKLD

G

VXSHUYLVLRQDUDH[SDQVmRHDSURVSHFomRGHQRYRVQHJyFLRVHPHUFDGRV

H

VXSHULQWHQGHUDVDWLYLGDGHVGHDGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDFRRUGHQDQGRHVXSHUYLVLRQDQGRDV
DWLYLGDGHVGRVPHPEURVGD'LUHWRULD

I

SURSRUVHPH[FOXVLYLGDGHGHLQLFLDWLYDDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRDDWULEXLomRGHIXQo}HVD
FDGD'LUHWRUQRPRPHQWRGHVXDUHVSHFWLYDHOHLomR

J

FRRUGHQDU D SROtWLFD GH SHVVRDO RUJDQL]DFLRQDO JHUHQFLDO RSHUDFLRQDO H GH PDUNHWLQJ GD
&RPSDQKLD

K

DQXDOPHQWHHODERUDUHDSUHVHQWDUDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRRSODQRDQXDOGHQHJyFLRVHR
RUoDPHQWRDQXDOGD&RPSDQKLDH

L

DGPLQLVWUDURVDVVXQWRVGHFDUiWHUVRFLHWiULRHPJHUDO

&RPSHWH DR 'LUHWRU 9LFH3UHVLGHQWH GH 2SHUDo}HV DVVHVVRUDU R 'LUHWRU 3UHVLGHQWH QDV VHJXLQWHV
DWLYLGDGHVGHVXDFRPSHWrQFLDEHPFRPR
D
DX[LOLDUR'LUHWRU3UHVLGHQWHQDFRRUGHQDomRGDDomRGRV'LUHWRUHVHGLUHomRGDH[HFXomRGDV
DWLYLGDGHVUHODFLRQDGDVFRPRSODQHMDPHQWRJHUDOGD&RPSDQKLD
E

DQDOLVDUHDYDOLDUQRYDVWHFQRORJLDVSDUDRVQHJyFLRV

F

GHVHQYROYHURVHPSUHHQGLPHQWRVGHTXHIL]HUSDUWHD&RPSDQKLD

G

H[SDQGLUHSURVSHFWDUQRYRVQHJyFLRVHPHUFDGRV

H

RULHQWDUD&RPSDQKLDEXVFDQGRDFRQVROLGDomRHH[SDQVmRGDVXDSRVLomRGHPHUFDGR

I
FRRUGHQDU DV RSHUDo}HV GD &RPSDQKLD VXSHUYLVLRQDU DV DWLYLGDGHV FRUUHODWDV HVWDEHOHFHU
SROtWLFDVEHPFRPR]HODUSHODVDWLVIDomRGRVFOLHQWHVGD&RPSDQKLDH
J

WRPDUGHFLV}HVHVWUDWpJLFDVQRPHOKRULQWHUHVVHGD&RPSDQKLD
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&RPSHWHDR'LUHWRU)LQDQFHLURGHQWUHRXWUDVDWULEXLo}HVTXHOKHYHQKDPDVHUFRPHWLGDVSHOR&RQVHOKR
GH$GPLQLVWUDomR
D
SURSRU DOWHUQDWLYDV GH ILQDQFLDPHQWR H DSURYDU FRQGLo}HV ILQDQFHLUDV GRV QHJyFLRV GD
&RPSDQKLD
E

DGPLQLVWUDURFDL[DHDVFRQWDVDSDJDUHDUHFHEHUGD&RPSDQKLDH

F

GLULJLUDViUHDVFRQWiELOGHSODQHMDPHQWRILQDQFHLURHILVFDOWULEXWiULD

&RPSHWHDR'LUHWRUGH5HFXUVRV+XPDQRVGHQWUHRXWUDVDWULEXLo}HVTXHOKHYHQKDPDVHUFRPHWLGDV
SHOR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR FRRUGHQDU DGPLQLVWUDU GLULJLU H VXSHUYLVLRQDU DV DWLYLGDGHV GH
UHFXUVRVKXPDQRVHPJHUDO
&RPSHWH DR 'LUHWRU GH 0DUNHWLQJ GHQWUH RXWUDV DWULEXLo}HV TXH OKH YHQKDP D VHU FRPHWLGDV SHOR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
D

FRRUGHQDU DGPLQLVWUDU GLULJLU H VXSHUYLVLRQDU DV iUHDV GH PDUNHWLQJ H FRPXQLFDomR GD
&RPSDQKLD

E

GHVHQYROYHUHLPSODQWDUQRYDVFDPSDQKDVSXEOLFLWiULDVDVVHJXUDQGRDLPSODQWDomRHPWRGD
UHGHIUDQTXHDGD

F

GHVHQYROYHUQRYRVSURGXWRVFRPHUFLDLVH

G

JDUDQWLURSRVLFLRQDPHQWRGDPDUFDQRPHUFDGRGHDWXDomRHVHXUHVSHFWLYRIRUWDOHFLPHQWR

&RPSHWH DR 'LUHWRU GH 5HODo}HV FRP ,QYHVWLGRUHV GHQWUH RXWUDV DWULEXLo}HV TXH OKH YHQKDP D VHU
FRPHWLGDVSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
D
UHSUHVHQWDUD&RPSDQKLDSHUDQWHRVyUJmRVGHFRQWUROHHGHPDLVLQVWLWXLo}HVTXHDWXDPQR
PHUFDGRGHFDSLWDLV
E
SUHVWDULQIRUPDo}HVDRS~EOLFRLQYHVWLGRUj&90jV%ROVDVGH9DORUHVHPTXHD&RPSDQKLD
WHQKDVHXVYDORUHVPRELOLiULRVQHJRFLDGRVHGHPDLVyUJmRVUHODFLRQDGRVjVDWLYLGDGHVGHVHQYROYLGDV
QRPHUFDGRGHFDSLWDLVFRQIRUPHOHJLVODomRDSOLFiYHOQR%UDVLOHQRH[WHULRUH
F

PDQWHUDWXDOL]DGRRUHJLVWURGHFRPSDQKLDDEHUWDSHUDQWHD&90

$ UHSUHVHQWDomR GD &RPSDQKLD RV DWRV H RSHUDo}HV GH DGPLQLVWUDomR GRV QHJyFLRV VRFLDLV TXH
LPSRUWHPUHVSRQVDELOLGDGHRXREULJDomRSDUDD&RPSDQKLDRXTXHDH[RQHUHPGHREULJDo}HVSDUD
FRPWHUFHLURVWDLVFRPRDDVVLQDWXUDGHHVFULWXUDVGHTXDOTXHUQDWXUH]DOHWUDVGHFkPELRFKHTXHV
RUGHQVGHSDJDPHQWRFRQWUDWRVHHPJHUDOTXDLVTXHURXWURVGRFXPHQWRVLQFOXLQGRRXVRGRQRPH
HPSUHVDULDOLQFXPELUmRHVHUmRREULJDWRULDPHQWHSUDWLFDGRV
D
SRU GRLV 'LUHWRUHVHPFRQMXQWRVHQGRTXHXPGHOHVGHYHUiQHFHVVDULDPHQWHVHUR'LUHWRU
3UHVLGHQWHR'LUHWRU9LFH3UHVLGHQWHGH2SHUDo}HVRXR'LUHWRUGH0DUNHWLQJ
E

SRU XP 'LUHWRUGHVGHTXHSUHYLDPHQWHDXWRUL]DGRSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
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F
SRU  XP  'LUHWRU HP FRQMXQWR FRP  XP SURFXUDGRU  QRV OLPLWHV GRV SRGHUHV D HOHV
RXWRUJDGRVRX
G

SRU GRLV SURFXUDGRUHVDJLQGRHPFRQMXQWRQRVOLPLWHVGRVSRGHUHVDHOHVRXWRUJDGRV

2'LUHWRU3UHVLGHQWHLVRODGDPHQWHRX GRLV 'LUHWRUHVVHQGRXPGHOHVQHFHVVDULDPHQWHR'LUHWRU
9LFH3UHVLGHQWH GH 2SHUDo}HV RX R 'LUHWRU GH 0DUNHWLQJ DJLQGR HP FRQMXQWR SRGHUmR FRQVWLWXLU
SURFXUDGRUHVSDUDDJLUHPFRPSRGHUHVDGQHJRWLDHVSHFtILFRVSDUDUHSUHVHQWDUD&RPSDQKLDSHUDQWH
WHUFHLURVRXSHUDQWHyUJmRVS~EOLFRVHSUDWLFDUWRGRVHTXDLVTXHUDWRVHPQRPHGD&RPSDQKLDGHVGH
TXHDVSURFXUDo}HVVHMDPRXWRUJDGDVSRUSHUtRGRVLJXDLVRXLQIHULRUHVD XP DQR
$RXWRUJDGHSURFXUDo}HVSDUDUHSUHVHQWDomRHPMXt]R DGMXGLFLD SRGHUiVHUHIHWXDGDSHOR'LUHWRU
3UHVLGHQWH H SRU SURFXUDGRUHV SRU HOH QRPHDGRV SDUD HVVH ILP H SRGHUi VHU IHLWD SRU SUD]R
LQGHWHUPLQDGR
F 
GDWDGHLQVWDODomRGRFRQVHOKRILVFDOVHHVWHQmRIRUSHUPDQHQWHLQIRUPDQGRVH
SRVVXL UHJLPHQWR LQWHUQR SUySULR H LQGLFDQGR HP FDVR SRVLWLYR GDWD GD VXD DSURYDomR
SHOR FRQVHOKR ILVFDO H FDVR R HPLVVRU GLYXOJXH R UHJLPHQWR ORFDLV QD UHGH PXQGLDO GH
FRPSXWDGRUHVRQGHRGRFXPHQWRSRGHVHUFRQVXOWDGR
2 &RQVHOKR )LVFDO GD &RPSDQKLD p GH FDUiWHU QmR SHUPDQHQWH H DWp D GDWD GHVWH )RUPXOiULR GH
5HIHUrQFLDDLQGDQmRKDYLDVLGRLQVWDODGR2&RQVHOKR)LVFDOQmRSRVVXLUHJLPHQWRLQWHUQR
G 
VHKiPHFDQLVPRVGHDYDOLDomRGHGHVHPSHQKRGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRHGH
FDGDyUJmRRXFRPLWrTXHVHUHSRUWDDRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRLQIRUPDQGRHPFDVR
SRVLWLYR
L
D SHULRGLFLGDGH GD DYDOLDomR H VXD DEUDQJrQFLD LQGLFDQGR VH D DYDOLDomR p IHLWD
VRPHQWHHPUHODomRDRyUJmRRXVHLQFOXLWDPEpPDDYDOLDomRLQGLYLGXDOGHVHXVPHPEURV
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRH'LUHWRULD
2&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRUHDOL]DQRPtQLPRDFDGD XP DQRDVXDDYDOLDomRFRPRyUJmRHGH
FDGDXPGHVHXVPHPEURVLQGLYLGXDOPHQWHVHQGRTXHDDYDOLDomRGHYHUiVHUUHDOL]DGDDRPHQRV
XPD YH]GXUDQWHDYLJrQFLDGRPDQGDWRGR&RQVHOKHLUR$GLFLRQDOPHQWHRV'LUHWRUHVWDPEpPVmR
DYDOLDGRVLQGLYLGXDOPHQWHSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
(VWDUiHOHJtYHOSDUDSDUWLFLSDUGRSURFHVVRGHDYDOLDomRFRPRDYDOLDGRURXDYDOLDGRRVPHPEURVGR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHGD'LUHWRULDTXHHVWLYHUHPQDIXQomRSRUSHORPHQRV GXDV UHXQL}HV
RUGLQiULDVGHVGHD~OWLPDDYDOLDomR
$ FRQGXomR GR SURFHVVR GH DYDOLDomR GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR PHPEURV GR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomR H GD 'LUHWRULD p GH UHVSRQVDELOLGDGH GR 3UHVLGHQWH GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR e
IDFXOWDWLYDDXWLOL]DomRGHDVVHVVRULDH[WHUQDHVSHFLDOL]DGD
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2V UHVXOWDGRV FRQVROLGDGRV GDV DYDOLDo}HV GR &RQVHOKR GRV &RQVHOKHLURV H GRV 'LUHWRUHV VHUmR
GLYXOJDGRV D WRGRV RV PHPEURV GR &RQVHOKR VHQGR FHUWR TXH RV UHVXOWDGRV GDV DYDOLDo}HV L 
LQGLYLGXDLVGRV&RQVHOKHLURVVHUmRGLVSRQLELOL]DGRVjSHVVRDHPTXHVWmRHDR3UHVLGHQWHGR&RQVHOKR
LL GR3UHVLGHQWHGR&RQVHOKRHGRV'LUHWRUHVVHUmRWDPEpPGLVSRQLELOL]DGRVDWRGRVRV&RQVHOKHLURV
H LLL  GH FDGD &RQVHOKHLUR H GR 3UHVLGHQWH GR &RQVHOKR VHUmR GLVFXWLGRV HP VHVV}HV GH IHHGEDFN
LQGLYLGXDLV
&RPLWrGH$XGLWRULD5LVFRVH)LQDQoDVH&RPLWrGH3HVVRDV&XOWXUDH*RYHUQDQoD
2&RPLWrGH$XGLWRULD5LVFRVH)LQDQoDVHR&RPLWrGH3HVVRDV&XOWXUDH*RYHUQDQoDUHDOL]DPQR
PtQLPRDFDGD XP DQRDDYDOLDomRGRVyUJmRVFRPRFROHJLDGRVHGHFDGDXPGHVHXVPHPEURV
LQGLYLGXDOPHQWHVHQGRTXHDDYDOLDomRGHYHUiVHUUHDOL]DGDDRPHQRV XPD YH]GXUDQWHDYLJrQFLD
GRPDQGDWRGRPHPEURGR&RPLWr
(VWDUi HOHJtYHO SDUD SDUWLFLSDU GR SURFHVVR GH DYDOLDomR FRPRDYDOLDGRU RX DYDOLDGR R PHPEUR GR
&RPLWrVTXHHVWLYHUQDIXQomRSRUSHORPHQRV GXDV UHXQL}HVRUGLQiULDVGHVGHD~OWLPDDYDOLDomR
$FRQGXomRGRSURFHVVRGHDYDOLDomRpGHUHVSRQVDELOLGDGHGR&RRUGHQDGRUGHFDGDXPGRVFRPLWrV
FRQIRUPHDSOLFiYHO
2VUHVXOWDGRVFRQVROLGDGRVGDVDYDOLDo}HVVHUmRGLVSRQLELOL]DGRVDWRGRVRVPHPEURVGRUHVSHFWLYR
&RPLWr 2V UHVXOWDGRV GDV DYDOLDo}HV LQGLYLGXDLV VHUmR GLVSRQLELOL]DGRV j SHVVRD HP TXHVWmR DR
&RRUGHQDGRUGR&RPLWrHPTXHVWmRHDR3UHVLGHQWHGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLD
LL

PHWRGRORJLDDGRWDGDHRVSULQFLSDLVFULWpULRVXWLOL]DGRVQDDYDOLDomR

(P UHODomR j PHWRGRORJLD DGRWDGD R SURFHVVR GH DYDOLDomR FRQVLVWH QDV VHJXLQWHV HWDSDV
DXWRDYDOLDomR GRV PHPEURV GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR DYDOLDomR GR SUySULR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomR GRV PHPEURV GD 'LUHWRULD H GRV FRPLWrV GH DVVHVVRUDPHQWR HQTXDQWR yUJmRV
FROHJLDGRV$OpPGLVVRRVPHPEURVGRV&RPLWrVGH$XGLWRULD5LVFRVH)LQDQoDVH&RPLWrGH3HVVRDV
&XOWXUDH*RYHUQDQoDUHDOL]DPVXDDXWRDYDOLDomRHDYDOLDomRGRSUySULRFRPLWrGHTXHSDUWLFLSDP
2SURFHVVRGHDYDOLDomRpHVWUXWXUDGROHYDQGRHPFRQVLGHUDomRDVFDUDFWHUtVWLFDVHUHVSRQVDELOLGDGHV
HVSHFtILFDVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGHVHXVPHPEURVVHX3UHVLGHQWHHFDGDXPGRVFRPLWrV
GHDVVHVVRUDPHQWREXVFDQGRDOFDQoDUXPDOWRQtYHOGHHVSHFLDOL]DomRGXUDQWHDDYDOLDomR
2V SULQFLSDLV FULWpULRV XWLOL]DGRV QD DYDOLDomR GRV PHPEURV GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR H GRV
PHPEURV GRV FRPLWrV GH DVVHVVRUDPHQWR VmR L  DVVLGXLGDGH QR H[DPH H QR GHEDWH GDV PDWpULDV
GLVFXWLGDV LL  D FRQWULEXLomR DWLYD QR SURFHGLPHQWR GHFLVyULR H LLL  R FRPSURPHWLPHQWR FRP R
H[HUFtFLRGDVVXDVIXQo}HV
-iSDUDRVPHPEURVGD'LUHWRULDVmRDYDOLDGRVGHDFRUGRFRPDVXDSHUIRUPDQFHLQGLYLGXDOHPHWDV
FRUSRUDWLYDVTXHVmRGHILQLGDVDQXDOPHQWHGHDFRUGRFRPDHVWUDWpJLDGD&RPSDQKLD
LLL
FRPR RV UHVXOWDGRV GD DYDOLDomR VmR XWLOL]DGRV SHOR HPLVVRU SDUD DSULPRUDU R
IXQFLRQDPHQWRGHVWHyUJmRH
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2V UHVXOWDGRV FRQVROLGDGRV GDV DYDOLDo}HV GR &RQVHOKR GRV &RQVHOKHLURV H GRV 'LUHWRUHV VHUmR
GLYXOJDGRVDWRGRVRVPHPEURVGR&RQVHOKR
2VUHVXOWDGRVGDVDYDOLDo}HVLQGLYLGXDLVGRV&RQVHOKHLURVVHUmRGLVSRQLELOL]DGRVjSHVVRDHPTXHVWmR
DR3UHVLGHQWHGR&RQVHOKRVHQGRTXHRVUHVXOWDGRVGDVDYDOLDo}HVGR3UHVLGHQWHGR&RQVHOKRHGRV
'LUHWRUHVVHUmRWDPEpPGLVSRQLELOL]DGRVDWRGRVFRPRIRUPDGHILVFDOL]DomRHHVWtPXORDRVGHPDLV
PHPEURV 2V UHVXOWDGRV GDV DYDOLDo}HV GH FDGD &RQVHOKHLUR H GR 3UHVLGHQWH GR &RQVHOKR VHUmR
GLVFXWLGRVHPVHVV}HVGHIHHGEDFNLQGLYLGXDLV
2V UHVXOWDGRV GDV DYDOLDo}HV GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR &RQVHOKHLURV 'LUHWRUHV &RPLWr GH
$XGLWRULD5LVFRVH)LQDQoDV&RPLWrGH3HVVRDV&XOWXUDH*RYHUQDQoDHGHVHXVUHVSHFWLYRVPHPEURV
VmRXWLOL]DGRVSHOD&RPSDQKLDSDUDLGHQWLILFDURVSRQWRVIRUWHVHRVSRQWRVTXHGHYHPVHUPHOKRUDGRV
SRUFDGDXPGRVPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGR&RPLWrGH$XGLWRULD5LVFRVH)LQDQoDVH
GR&RPLWrGH3HVVRDV&XOWXUDH*RYHUQDQoDHGD'LUHWRULD
8PDYH]LGHQWLILFDGRVWDLVSRQWRVD&RPSDQKLDpFDSD]GHHVWDEHOHFHUSODQRVGHDomRSDUDRFRQWtQXR
DSHUIHLoRDPHQWRGRVyUJmRVFRPLWrVHPHPEURVGDDGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLD2VSODQRVGHDomR
FRPSUHHQGHPSRUH[HPSORDGHILQLomRGHPHWDVSDUDRDQRVXEVHTXHQWH
3DUDSURSLFLDURHQGHUHoDPHQWRGRVSRQWRVLGHQWLILFDGRVDFLPDRVUHVXOWDGRVGDVDYDOLDo}HVGHFDGD
&RQVHOKHLURGRVHX3UHVLGHQWHHGRVPHPEURVGD'LUHWRULDVHUmRGLVFXWLGRVHPVHVV}HVGHIHHGEDFN
LQGLYLGXDLV 3DUD DVVHJXUDU LVVR D DYDOLDomR GHYHUi VHU UHDOL]DGD DR PHQRV  XPD  YH] GXUDQWH D
YLJrQFLDGRPDQGDWRGR&RQVHOKHLUR
(PUHODomRDR&RPLWrGH$XGLWRULD5LVFRVH)LQDQoDVRVUHVXOWDGRVFRQVROLGDGRVGDVDYDOLDo}HVVHUmR
GLVSRQLELOL]DGRVDWRGRVRVPHPEURVGR&RPLWrHGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR2VUHVXOWDGRVGDV
DYDOLDo}HVLQGLYLGXDLVVHUmRGLVSRQLELOL]DGRVjSHVVRDHPTXHVWmR&RRUGHQDGRUGR&RPLWrGH$XGLWRULD
5LVFRVH)LQDQoDVHDR3UHVLGHQWHGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
3RU ILP QR TXH WDQJH R &RPLWr GH 3HVVRDV &XOWXUD H *RYHUQDQoD RV UHVXOWDGRV FRQVROLGDGRV GDV
DYDOLDo}HVVHUmRGLVSRQLELOL]DGRVDWRGRVRVPHPEURVGR&RPLWrHGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR2V
UHVXOWDGRV GDV DYDOLDo}HV LQGLYLGXDLV VHUmR GLVSRQLELOL]DGRV j SHVVRD HP TXHVWmR &RRUGHQDGRU GR
&RPLWrGH3HVVRDV&XOWXUDH*RYHUQDQoDHDR3UHVLGHQWHGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
LY

VHIRUDPFRQWUDWDGRVVHUYLoRVGHFRQVXOWRULDRXDVVHVVRULDH[WHUQRV

$ DYDOLDomR GH GHVHPSHQKR GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR EHP FRPR GH VHXV PHPEURV H GRV
PHPEURVGD'LUHWRULDpGHUHVSRQVDELOLGDGHGR3UHVLGHQWHGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHDDYDOLDomR
GHGHVHPSHQKRGRV&RPLWrVGH$XGLWRULD5LVFRVH)LQDQoDVHGH3HVVRDV&XOWXUDH*RYHUQDQoDEHP
FRPRGHVHXVPHPEURVpGHUHVSRQVDELOLGDGHGRUHVSHFWLYRFRRUGHQDGRUGHFDGDFRPLWrVHQGRTXH
SRGHUi VHU FRQWUDWDGD HPSUHVD GH FRQVXOWRULD SDUD DVVHVVRUDU FRP R SURFHVVR $Wp D GDWD GHVWH
)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDWDLVVHUYLoRVGHDVVHVVRULDH[WHUQDQmRKDYLDPVLGRFRQWUDWDGRV
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5HJUDVSROtWLFDVHSUiWLFDVUHODWLYDVjV$VVHPEOHLDV*HUDLV
D 

3UD]RVGHFRQYRFDomR

$&RPSDQKLDQmRDGRWDSUiWLFDGLIHUHQFLDGDTXDQWRDRVSUD]RVGHFRQYRFDomRHPUHODomRDRSUHYLVWR
QD OHJLVODomR VRFLHWiULD $ SULPHLUD FRQYRFDomR GHYH VHU IHLWDFRP QR PtQLPR  TXLQ]H  GLDV GH
DQWHFHGrQFLDGDGDWDPDUFDGDSDUDUHDOL]DomRGD$VVHPEOHLD*HUDOFRQWDGRWDOSUD]RGDSXEOLFDomR
GRSULPHLURDQ~QFLRGHFRQYRFDomRGRTXDOFRQVWDUiORFDOGDWDHKRUDGDDVVHPEOHLDHDUHVSHFWLYD
RUGHPGRGLD&DVRDDVVHPEOHLDJHUDOQmRVHUHDOL]HDSyVDSULPHLUDFRQYRFDomRVHUiSXEOLFDGRQRYR
DQ~QFLRGHVHJXQGDFRQYRFDomRFRPDQWHFHGrQFLDPtQLPDGHRLWRGLDVFRQIRUPHRHVWDWXWRVRFLDO
GD &RPSDQKLD DSURYDGD QD $VVHPEOHLD *HUDO GH $FLRQLVWDV UHDOL]DGD HP  GH DJRVWR GH 
³(VWDWXWR 6RFLDO´  H R $UWLJR   LQFLVR ,, GD /HL Q  FRQIRUPH DOWHUDGD ³/HL GDV
6RFLHGDGHVSRU$o}HV´ 
E 

&RPSHWrQFLDV

&RPSHWH H[FOXVLYDPHQWH DRV DFLRQLVWDV GD &RPSDQKLD UHXQLGRV HP $VVHPEOHLD *HUDO DOpP GDV
PDWpULDVSUHYLVWDVQD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HVGHOLEHUDUVREUHDVVHJXLQWHVPDWpULDV
D

UHIRUPDUR(VWDWXWR6RFLDO

E
HOHJHUHGHVWLWXLURVPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHGR&RQVHOKR)LVFDOEHPFRPR
GHILQLURQ~PHURGHFDUJRVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHGR&RQVHOKR)LVFDOGD&RPSDQKLD
F

WRPDUDVFRQWDVGRVDGPLQLVWUDGRUHVH[DPLQDUGLVFXWLUHYRWDUDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV

G
GHOLEHUDUVREUHDGLVVROXomROLTXLGDomRIXVmRFLVmRWUDQVIRUPDomRRXLQFRUSRUDomR LQFOXVLYH
LQFRUSRUDomRGHDo}HV GD&RPSDQKLDVREUHDHOHLomRHGHVWLWXLomRGHOLTXLGDQWHVEHPFRPRVREUHR
&RQVHOKR)LVFDOTXHGHYHUiIXQFLRQDUQRSHUtRGRGHOLTXLGDomRHRMXOJDPHQWRGHVXDVFRQWDVHSDUWLOKD
GRDFHUYRVRFLDOHPFDVRGHOLTXLGDomR
H

DSUHVHQWDUSHGLGRVGHUHFXSHUDomRMXGLFLDORXH[WUDMXGLFLDORXGHDXWRIDOrQFLD

I
IL[DUDUHPXQHUDomRJOREDODQXDOGRVPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD'LUHWRULDH
GR&RQVHOKR)LVFDOVHLQVWDODGRREVHUYDGRTXHFDEHUiDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGHOLEHUDUVREUH
D GLVWULEXLomR LQGLYLGXDO GD UHPXQHUDomR GR SUySULR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR GD 'LUHWRULD H GR
&RQVHOKR)LVFDOVHLQVWDODGR
J
DWULEXLUERQLILFDo}HVHPDo}HVHGHFLGLUVREUHHYHQWXDLVJUXSDPHQWRVHGHVGREUDPHQWRVGH
Do}HV
K
GHOLEHUDU VREUH TXDOTXHU UHHVWUXWXUDomR ILQDQFHLUD HQYROYHQGR GLUHWD RX LQGLUHWDPHQWH D
&RPSDQKLD
L
DSURYDU SODQRV GH RXWRUJD GH RSomR GH FRPSUD GH Do}HV DRV VHXV DGPLQLVWUDGRUHV H
HPSUHJDGRVHDSHVVRDVQDWXUDLVTXHSUHVWHPVHUYLoRVj&RPSDQKLDHjVVXDVFRQWURODGDV
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M
GHOLEHUDUGHDFRUGRFRPSURSRVWDDSUHVHQWDGDSHODDGPLQLVWUDomRVREUHDGHVWLQDomRGROXFUR
OtTXLGRGRH[HUFtFLRHDGLVWULEXLomRGHGLYLGHQGRVRXSDJDPHQWRGHMXURVVREUHRFDSLWDOSUySULRFRP
EDVHQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVDQXDLV
N
GHOLEHUDU GH DFRUGR FRP SURSRVWD DSUHVHQWDGD SHOD DGPLQLVWUDomR VREUH D GLVWULEXLomR GH
GLYLGHQGRVDLQGDTXHLQWHUFDODUHVRXLQWHUPHGLiULRVTXHH[FHGDPRGLYLGHQGRREULJDWyULRHVWDEHOHFLGR
QR(VWDWXWR6RFLDOGH YLQWHHFLQFRSRUFHQWR GROXFUROtTXLGRRXSDJDPHQWRGHMXURVVREUHR
FDSLWDOSUySULRFRPEDVHHPEDODQoRVVHPHVWUDLVWULPHVWUDLVRXPHQVDLV
O
GHOLEHUDUVREUHDXPHQWRRXUHGXomRGRFDSLWDOVRFLDOEHPFRPRTXDOTXHUGHFLVmRTXHHQYROYD
DUHFRPSUDUHVJDWHRXDPRUWL]DomRGHDo}HVHPFRQIRUPLGDGHFRPDVGLVSRVLo}HVGR(VWDWXWR6RFLDO
H
P
REVHUYDGDV DV FRPSHWrQFLDV GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR GLVSRVWDV QR (VWDWXWR 6RFLDO
GHOLEHUDUVREUHTXDOTXHUHPLVVmRGHDo}HVRXWtWXORVFRQYHUVtYHLVHPDo}HV
F 
(QGHUHoRV ItVLFR RX HOHWU{QLFR  QRV TXDLV RV GRFXPHQWRV UHODWLYRV j DVVHPEOHLD
JHUDOHVWDUmRjGLVSRVLomRGRVDFLRQLVWDVSDUDDQiOLVH
2VGRFXPHQWRVUHODWLYRVj$VVHPEOHLD*HUDOHVWDUmRGLVSRQtYHLVQDVHGHDGPLQLVWUDWLYDGD&RPSDQKLD
QD5XD$UTXLWHWR2ODYR5HGLJGH&DPSRVQDQGDU7RUUH$FRQM%URRNOLQ3DXOLVWD
FLGDGHGH6mR3DXOR(VWDGRGH6mR3DXORHPVHXZHEVLWHKWWSULYLYDUDFRPEUQRZHEVLWHGD&90
ZZZFYPJRYEU HQRZHEVLWHGD%6$±%UDVLO%ROVD%DOFmR ZZZEFRPEU 
G 

,GHQWLILFDomRHDGPLQLVWUDomRGHFRQIOLWRVGHLQWHUHVVHV

$V VXEVLGLiULDV GD &RPSDQKLD XWLOL]DYDP GDV VHJXLQWHV SUiWLFDV SDUD DGPLQLVWUDomR GH FRQIOLWRV GH
LQWHUHVVHFRQIRUPHSUHYLVWRHPVHXV&yGLJRVGH&RQGXWDDSURYDGRVHP
$XWLOL]DomRGDSRVLomRRXGDLQIOXrQFLDGHXPFRODERUDGRUSDUDSURPRYHULQWHUHVVHVSDUWLFXODUHVSRGH
JHUDUFRQIOLWRFRPD9LYDUDHPIXQomRGDFRQGXWDLQDGHTXDGD([HPSORVGHVLWXDo}HVTXHQmRSRGHP
DFRQWHFHU
 4XDOTXHU WLSR GH IDYRUHFLPHQWR YDQWDJHQV PDWHULDLV RX ILQDQFHLUDV TXH XP FRODERUDGRU
UHFHEDGHXPGRVQRVVRVIRUQHFHGRUHVRXGHSUHVWDGRUHVGHVHUYLoRV
 5HDOL]DomR SHOR FRODERUDGRU GH RXWUDV DWLYLGDGHV SURILVVLRQDLV TXH SRVVDP LQWHUIHULU QRV
QHJyFLRVGD9LYDUDPHVPRTXHH[HUFLGDVIRUDGRKRUiULRGHWUDEDOKR
8WLOL]DomRLQGHYLGDGHLQIRUPDo}HVSULYLOHJLDGDVREWLGDVGHQWURGD9LYDUD
 5HODomR GH SDUHQWHVFR HQWUH FRODERUDGRU H IRUQHFHGRU RX SUHVWDGRU GH VHUYLoR TXH
FRPSURPHWDDLPSDUFLDOLGDGHQRVQHJyFLRV
4XDOTXHUIDYRUHFLPHQWRLQMXVWLILFiYHOGLUHFLRQDGRSHORFRODERUDGRUDXPGHWHUPLQDGRFOLHQWH
HPGHWULPHQWRGRVGHPDLVFOLHQWHVRXGRVLQWHUHVVHVGDSUySULD9LYDUDHPHVSHFLDOTXDQGR
HVVHSURILVVLRQDOPDQWLYHUTXDOTXHUUHODFLRQDPHQWRVRFLDORXDIHWLYRFRPRIDYRUHFLGR
$WLYLGDGHVSDUDOHODVTXHVHMDPH[HUFLGDVSHORFRODERUDGRUGXUDQWHRKRUiULRGHWUDEDOKRRX
FRPDXWLOL]DomRGRVUHFXUVRVGD9LYDUD
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3RVWHULRUPHQWHD&RPSDQKLDSDVVRXDDGRWDUD³3ROtWLFDSDUD7UDQVDo}HVFRP3DUWHV5HODFLRQDGDVH
'HPDLV6LWXDo}HV(QYROYHQGR&RQIOLWRVGH,QWHUHVVHV´ ³3ROtWLFD´ DSURYDGDHPUHXQLmRGR&RQVHOKR
GH$GPLQLVWUDomRUHDOL]DGDHPGHDJRVWRGH
1RFDVRGD&RPSDQKLDRVSRWHQFLDLVFRQIOLWRVGHLQWHUHVVHVmRLQFOXVLYHDTXHOHVQRVTXDLVRVREMHWLYRV
SHVVRDLVGRVWRPDGRUHVGHGHFLVmRSRUTXDOTXHUUD]mRSRVVDPQmRHVWDUDOLQKDGRVDRVREMHWLYRVGD
&RPSDQKLDHPPDWpULDVHVSHFtILFDV
7HQGRHPYLVWDRSRWHQFLDOFRQIOLWRGHLQWHUHVVHVQHVWDVVLWXDo}HVD&RPSDQKLDEXVFDDVVHJXUDUTXH
WRGDV DV GHFLV}HV TXH SRVVDP FRQIHULU XP EHQHItFLR SULYDGR D TXDOTXHU GH VHXV DGPLQLVWUDGRUHV
IDPLOLDUHVHQWLGDGHVRXSHVVRDVDHOHVUHODFLRQDGDVVHMDPWRPDGDVFRPWRWDOOLVXUDUHVSHLWDQGRR
LQWHUHVVHGD&RPSDQKLD
1DVVLWXDo}HVHPTXHDVWUDQVDo}HVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDVQHFHVVLWHPGHDSURYDomRQRVWHUPRVGD
UHIHULGD 3ROtWLFD D SHVVRD HQYROYLGD QR SURFHVVR GH DSURYDomR TXH WHQKD XP SRWHQFLDO FRQIOLWR GH
LQWHUHVVHFRPDUHFRPHQGDomRRXGHFLVmRDVHUWRPDGDGHYHUiGHFODUDUVHLPSHGLGDH[SOLFDQGRVHX
HQYROYLPHQWRQDWUDQVDomRHVHVROLFLWDGRIRUQHFHQGRGHWDOKHVGDWUDQVDomRHGDVSDUWHVHQYROYLGDV
2LPSHGLPHQWRGHYHUiFRQVWDUGDDWDGDUHXQLmRGRyUJmRVRFLDOTXHGHOLEHUDUVREUHDWUDQVDomRHD
UHIHULGDSHVVRDGHYHUiVHDIDVWDUGDVGLVFXVV}HVHGHOLEHUDo}HV
&DVRDOJXPDSHVVRDHPVLWXDomRSRWHQFLDOGHFRQIOLWRGHLQWHUHVVHVQmRPDQLIHVWHDTXHVWmRTXDOTXHU
RXWUR PHPEUR GR yUJmR DR TXDO SHUWHQFH TXH WHQKD FRQKHFLPHQWR GD VLWXDomR SRGHUi ID]rOR $
DXVrQFLDGHPDQLIHVWDomRYROXQWiULDGHTXDOTXHUWRPDGRUGHGHFLVmRVHUiFRQVLGHUDGDYLRODomRDRV
SULQFtSLRVGDERDJRYHUQDQoDFRUSRUDWLYDHDGD3ROtWLFDGHYHQGRWDOFRPSRUWDPHQWRVHUOHYDGRDR
LPHGLDWRFRQKHFLPHQWRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
$GLFLRQDOPHQWH YDOH GHVWDFDU TXH QRV WHUPRV GD /HL GDV 6RFLHGDGHV SRU $o}HV RV FRQIOLWRV GH
LQWHUHVVH VmR LGHQWLILFDGRV H DGPLQLVWUDGRV SHORV DGPLQLVWUDGRUHV FXPSULQGROKHV FLHQWLILFDU DRV
GHPDLV DGPLQLVWUDGRUHV SUHVHQWHV j 5HXQLmR GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR RX GD 'LUHWRULD R VHX
LPSHGLPHQWRHID]HQGRFRQVLJQDUHPDWDDQDWXUH]DHDH[WHQVmRGRVHXLQWHUHVVH1mRVHDGPLWHR
YRWRGHDFLRQLVWDTXHWHQKDLQWHUHVVHFRQIOLWDQWHFRPDPDWpULDGDRUGHPGRGLDFRQIRUPHYHGDomR
HVWDEHOHFLGDQDOHJLVODomREUDVLOHLUD
H 

6ROLFLWDomRGHSURFXUDo}HVSHODDGPLQLVWUDomRSDUDRH[HUFtFLRGRGLUHLWRGHYRWR

2VDFLRQLVWDVSRGHUmRID]HUVHUHSUHVHQWDUQDVDVVHPEOHLDVJHUDLVSRUSURFXUDGRUHVFRQVWLWXtGRVKi
PHQRVGHXPDQRHTXHWDPEpPVHMDDFLRQLVWDGD&RPSDQKLDDGYRJDGRUHSUHVHQWDQWHGDLQVWLWXLomR
ILQDQFHLUDRXDGPLQLVWUDGRUGHIXQGRVGHLQYHVWLPHQWRVTXHUHSUHVHQWHRVFRQG{PLQRV
I 
)RUPDOLGDGHVQHFHVViULDVSDUDDFHLWDomRGHSURFXUDo}HVRXWRUJDGDVSRUDFLRQLVWDV
LQGLFDQGR VH R HPLVVRU H[LJH RX GLVSHQVD UHFRQKHFLPHQWR GH ILUPD QRWDUL]DomR
FRQVXODUL]DomRHWUDGXomRMXUDPHQWDGDHVHRHPLVVRUDGPLWHSURFXUDo}HVRXWRUJDGDVSRU
DFLRQLVWDVSRUPHLRHOHWU{QLFR
1DV$VVHPEOHLDV*HUDLVRVDFLRQLVWDVGHYHUmRDSUHVHQWDUSUHIHUHQFLDOPHQWHFRP TXDUHQWDHRLWR 
KRUDVGHDQWHFHGrQFLDSDUDPHOKRURUJDQL]DomRGD&RPSDQKLD L XPGRFXPHQWRGHLGHQWLGDGHFDVR
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RDFLRQLVWDVHMDSHVVRDItVLFD LL RVDWRVVRFLHWiULRVSHUWLQHQWHVTXHFRPSURYHPDUHSUHVHQWDomROHJDO
HGRFXPHQWRGHLGHQWLGDGHGRUHSUHVHQWDQWHFDVRRDFLRQLVWDVHMDSHVVRDMXUtGLFD LLL FRPSURYDQWH
GD SDUWLFLSDomR DFLRQiULD QD &RPSDQKLD HPLWLGR SHOD LQVWLWXLomR GHSRVLWiULD FRP GDWD Pi[LPD GH 
FLQFR GLDVDQWHULRUHVj$VVHPEOHLD*HUDOHVHIRURFDVR LY SURFXUDomRQRVWHUPRVGRSDUiJUDIR
SULPHLURGRDUWLJRGD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HV
J 
)RUPDOLGDGHV QHFHVViULDV SDUD DFHLWDomR GR EROHWLP GH YRWR D GLVWkQFLD TXDQGR
HQYLDGRV GLUHWDPHQWH j FRPSDQKLD LQGLFDQGR VH R HPLVVRU H[LJH RX GLVSHQVD
UHFRQKHFLPHQWRGHILUPDQRWDUL]DomRHFRQVXODUL]DomR
¬ OX] GD ,QVWUXomR &90 Q  GH  GH DEULO GH  FRQIRUPHDOWHUDGD D &RPSDQKLD DGRWDUi D
SRVVLELOLGDGHGRVHXDFLRQLVWDH[HUFHURGLUHLWRGHYRWRjGLVWkQFLDDSDUWLUGDFRQFHVVmRGHVHXUHJLVWUR
SHOD&90FRPRFRPSDQKLDDEHUWDQDFDWHJRULD³$´
6HJXQGRR$UW%GD,QVWUXomR&90REROHWLPGHYRWRjGLVWkQFLDVHUiUHFHELGRDWp VHWH 
GLDVDQWHVGDDVVHPEOHLD2VEROHWLQVUHFHELGRVDSyVDGDWDHVWDEHOHFLGDVHUmRGHVFRQVLGHUDGRVSHOD
&RPSDQKLD
1RVWHUPRVGR$UW8GD,QVWUXomR&90D&RPSDQKLDFRPXQLFDUiDRDFLRQLVWDHPDWpGLDV
GRUHFHELPHQWRGREROHWLPGHYRWRjGLVWkQFLDVHRVGRFXPHQWRVUHFHELGRVVmRVXILFLHQWHVRXQmR
SDUDTXHRYRWRVHMDFRQVLGHUDGRYiOLGR1mRVHUmRH[LJLGRVUHFRQKHFLPHQWRGHILUPDQRWRUL]DomRRX
FRQVXODUL]DomR
K 
6HDFRPSDQKLDGLVSRQLELOL]DVLVWHPDHOHWU{QLFRGHUHFHELPHQWRGREROHWLPGHYRWR
DGLVWkQFLDRXGHSDUWLFLSDomRDGLVWkQFLD
$&RPSDQKLDQmRGLVSRQLELOL]DVLVWHPDHOHWU{QLFRGHUHFHELPHQWRGHYRWRDGLVWkQFLDRXGHSDUWLFLSDomR
DGLVWkQFLDSUySULRSRUpPXWLOL]DUiDVSUHUURJDWLYDVGD,QVWUXomR&90SDUDYLDELOL]DURSURFHVVR
GHYRWRDGLVWkQFLD
L 
,QVWUXo}HV SDUD TXH DFLRQLVWD RX JUXSR GH DFLRQLVWDV LQFOXD SURSRVWDV GH
GHOLEHUDomRFKDSDVRXFDQGLGDWRVDPHPEURVGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRHGRFRQVHOKR
ILVFDOQREROHWLPGHYRWRDGLVWkQFLD
&RQIRUPHSUHYLVWRQRDUW/GD,QVWUXomR&90Q ³,&90´ DFLRQLVWDVTXHUHSUHVHQWHP
RV SHUFHQWXDLV PtQLPRV HVWDEHOHFLGRV QRV $QH[RV /, H /,, GD ,&90  SRGHUmR VROLFLWDU
UHVSHFWLYDPHQWH D LQFOXVmR QR EROHWLP GH YRWR D GLVWkQFLD GH L  FDQGLGDWRV DR FRQVHOKR GH
DGPLQLVWUDomRHDRFRQVHOKRILVFDOGD&RPSDQKLDVHPSUHTXHFRQYRFDGDDVVHPEOHLDJHUDOSDUDVXD
HOHLomRVXMHLWDDRSURFHGLPHQWRGHYRWRDGLVWkQFLDFRQIRUPHGRDUW$RX LL SURSRVWDVGH
GHOLEHUDomRSDUDDVDVVHPEOHLDVJHUDLVRUGLQiULDVGD&RPSDQKLD$VVROLFLWDo}HVGHLQFOXVmRGHVFULWDV
DFLPDGHYHUmRVHUUHFHELGDVSHOR'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVGD&RPSDQKLD L QDKLSyWHVH
GH DVVHPEOHLD JHUDO RUGLQiULD HQWUH R SULPHLUR GLD ~WLO GR H[HUFtFLR VRFLDO HP TXH VH UHDOL]DUi D
DVVHPEOHLDJHUDORUGLQiULDHDWpGLDVDQWHVGDGDWDSUHYLVWDSDUDVXDUHDOL]DomRFRQIRUPHGLYXOJDGD
QR &DOHQGiULR GH (YHQWRV &RUSRUDWLYRV GD &RPSDQKLD RX LL  QD KLSyWHVH GH DVVHPEOHLD JHUDO
H[WUDRUGLQiULDFRQYRFDGDSDUDHOHLomRGHPHPEURVGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRHGRFRQVHOKRILVFDO
HQWUHRSULPHLURGLD~WLODSyVDRFRUUrQFLDGHHYHQWRTXHMXVWLILTXHDFRQYRFDomRGDUHIHULGDDVVHPEOHLD
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JHUDOHDWpGLDVDQWHVGDGDWDGHUHDOL]DomRGDDVVHPEOHLDKLSyWHVHHPTXHDDGPLQLVWUDomRGD
&RPSDQKLDFRPXQLFDUiDRPHUFDGRDGDWDGHUHDOL]DomRGDUHVSHFWLYDDVVHPEOHLDJHUDODLQGDTXHHP
FDUiWHUSURYLVyULREHPFRPRRSUD]RSDUDDLQFOXVmRGHFDQGLGDWRVQREROHWLPGHYRWRDGLVWkQFLD
7RGDHTXDOTXHUVROLFLWDomRGHLQFOXVmRGHSURSRVWDVRXFDQGLGDWRVQREROHWLPGHYRWRDGLVWkQFLD
FRQIRUPHGHVFULWDVDFLPDGHYHUmRREVHUYDURVUHTXLVLWRVOHJDLVDSOLFiYHLVEHPFRPRRGLVSRVWRQRV
DUWLJRV/H0GD,&90HGHYHUmRVHUHQYLDGDVDRVVHJXLQWHVHQGHUHoRVItVLFRVHHOHWU{QLFRV
5XD$UTXLWHWR2ODYR5HGLJGH&DPSRVQDQGDU7RUUH$FRQM%URRNOLQ3DXOLVWDFLGDGH
GH6mR3DXOR(VWDGRGH6mR3DXORHUL#YLYDUDFRPEUDRVFXLGDGRVGD*HUrQFLDGH5HODo}HVFRP
,QYHVWLGRUHV
M 
6HDFRPSDQKLDGLVSRQLELOL]DIyUXQVHSiJLQDVQDUHGHPXQGLDOGHFRPSXWDGRUHV
GHVWLQDGRV D UHFHEHU H FRPSDUWLOKDU FRPHQWiULRV GRV DFLRQLVWDV VREUH DV SDXWDV GDV
DVVHPEOHLDV
$&RPSDQKLDQmRPDQWpPIyUXQVRXSiJLQDVQDUHGHPXQGLDOGHFRPSXWDGRUHVGHVWLQDGRVDUHFHEHU
HFRPSDUWLOKDUFRPHQWiULRVGRVDFLRQLVWDVVREUHDVSDXWDVGDV$VVHPEOHLDV*HUDLV
N 
2XWUDVLQIRUPDo}HVQHFHVViULDVjSDUWLFLSDomRDGLVWkQFLDHDRH[HUFtFLRGRGLUHLWR
GHYRWRDGLVWkQFLD
1mRKiRXWUDVLQIRUPDo}HVDOpPGDVLQVWUXo}HVGLVSRQLELOL]DGDVDFLPDQHFHVViULDVjSDUWLFLSDomRD
GLVWkQFLDHDRH[HUFtFLRGRGLUHLWRGHYRWRDGLVWkQFLDSDUDDV$VVHPEOHLDV*HUDLVGD&RPSDQKLD
$&RPSDQKLDPDQWpPXPDiUHDGHUHODo}HVFRPLQYHVWLGRUHVGHGLFDGDDRHVFODUHFLPHQWRGHG~YLGDV
GRVVHXVDFLRQLVWDVHPHUFDGRHPJHUDOLQFOXVLYHGHTXHVW}HVUHODFLRQDGDVjVDVVHPEOHLDV2FRQWDWR
SRGHVHUIHLWRSHORHPDLOUL#YLYDUDFRPEU
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5HJUDVSROtWLFDVHSUiWLFDVUHODWLYDVDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
D 
1~PHUR GH UHXQL}HV UHDOL]DGDV QR ~OWLPR H[HUFtFLR VRFLDO GLVFULPLQDQGR HQWUH
Q~PHURGHUHXQL}HVRUGLQiULDVHH[WUDRUGLQiULDV
$V UHXQL}HV GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD VHUmR UHDOL]DGDV HP FDUiWHU RUGLQiULR 
TXDWUR YH]HVDRDQRHHPFDUiWHUH[WUDRUGLQiULRVHPSUHTXHRVLQWHUHVVHVVRFLDLVGD&RPSDQKLD
H[LJLUHP
$ FRQYRFDomR GDV UHXQL}HV VHUi UHDOL]DGD PHGLDQWH FDUWD FRP DYLVR GH UHFHELPHQWR IDFVtPLOH RX
TXDOTXHU RXWUR PHLR HOHWU{QLFR RX QmR TXH SHUPLWD D FRPSURYDomR GH UHFHELPHQWR $ SULPHLUD
QRWLILFDomRGHFRQYRFDomRVHUiHQYLDGDFRPDQWHFHGrQFLDPtQLPDGH FLQFR GLDVGDUHXQLmRHFRP
DSUHVHQWDomR GD SDXWD ± UHVVDOYDGRV RV FDVRV GH XUJrQFLD QRV TXDLV DV UHXQL}HV GR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRSRGHUmRVHUFRQYRFDGDVSRUVHX3UHVLGHQWHVHPDREVHUYkQFLDGRUHIHULGRSUD]R±TXH
VHLQVWDODUiHPSULPHLUDFRQYRFDomRFRPDSUHVHQoDGDPDLRULDGHVHXVPHPEURVHHPVHJXQGD
FRQYRFDomR FRP TXDOTXHU Q~PHUR $V FRQYRFDo}HV GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR VHUmR IHLWDV
PHGLDQWHFRQYRFDomRGHVHX3UHVLGHQWHSRULQLFLDWLYDSUySULDRXDSHGLGRGHTXDOTXHUPHPEURGR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
2V PHPEURV GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR SRGHP SDUWLFLSDU GDV UHXQL}HV SRU LQWHUPpGLR GH
YLGHRFRQIHUrQFLDRXWHOHFRQIHUrQFLD
$&RPSDQKLDQmRHUDFRQVWLWXtGDHPGHGH]HPEURGHGHPRGRTXHQmRKiLQIRUPDo}HVD
DSUHVHQWDU VREUH R Q~PHUR GH UHXQL}HV RUGLQiULDV H H[WUDRUGLQiULDV UHDOL]DGDV HP WDO H[HUFtFLR
$GLFLRQDOPHQWH DV VXEVLGLiULDV GD &RPSDQKLD 7HOOHULQD H &RQLSD QmR SRVVXtDP &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomR FRQVWLWXtGR HP  GH GH]HPEUR GH  H QmR SRVVXHP &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR
FRQVWLWXtGRDWXDOPHQWH
E 
6HH[LVWLUHPDVGLVSRVLo}HVGRDFRUGRGHDFLRQLVWDVTXHHVWDEHOHoDPUHVWULomRRX
YLQFXODomRDRH[HUFtFLRGRGLUHLWRGHYRWRGHPHPEURVGRFRQVHOKR
1mRKiGLVSRVLo}HVTXHGR$FRUGRGH$FLRQLVWDVGD&RPSDQKLDTXHHVWDEHOHoDPUHVWULomRRXYLQFXODomR
DRH[HUFtFLRGRGLUHLWRGHYRWRGHPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRVHQGRYiOLGRDSRQWDUTXH
DSHQDVXPGRVDFLRQLVWDVVLJQDWiULRVGHWDO$FRUGRpPHPEURGR&RQVHOKR
1R HQWDQWR R $FRUGR GLVS}H TXH VHPSUH TXH FRQYRFDGD XPD $VVHPEOHLD *HUDO 2UGLQiULD HRX
([WUDRUGLQiULD GD &RPSDQKLD RV DFLRQLVWDV GHYHUmR VH UHXQLU SUHYLDPHQWH SDUD GHEDWHU H GHOLEHUDU
VREUHRH[HUFtFLRGRGLUHLWRGHYRWRTXDQWRjVPDWpULDVGDUHIHULGD$VVHPEOHLD*HUDO$VGHOLEHUDo}HV
WRPDGDV HP VHGH GH UHXQLmR SUpYLD YLQFXODP WRGRV RV DFLRQLVWDV LQFOXLQGR RV DXVHQWHV H RV
GLVVLGHQWHVLQGHSHQGHQWHGRSHUFHQWXDOGHDo}HVGHWLGDVLQGLYLGXDOPHQWHSRUFDGDXP
1HVVHVHQWLGRRVDFLRQLVWDVHVWmRREULJDGRVDH[HUFHUHPVHXVGLUHLWRVGHYRWRHPVHGHGH$VVHPEOHLD
*HUDOQRPHVPRVHQWLGRTXHIRLDSURYDGRHP5HXQLmR3UpYLDTXDQGRDSOLFiYHO&DVRXPDFLRQLVWD
H[HUoDVHXGLUHLWRGHYRWRHP$VVHPEOHLD*HUDOGHVFXPSULQGRR$FRUGRVHXYRWRQmRVHUiFRPSXWDGR
SHOR SUHVLGHQWH GD $VVHPEOHLD GHYLGR j LQIUDomR FRPHWLGD $LQGD GHQWUH DV PDWpULDV REMHWR GH
GHOLEHUDomR HP 5HXQLmR 3UpYLD HVWi D HOHLomR H GHVWLWXLomR GRV PHPEURV GR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomREHPFRPRDGHILQLomRGRQ~PHURGHFDUJRVGHWDOyUJmR
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F 

5HJUDVGHLGHQWLILFDomRHDGPLQLVWUDomRGHFRQIOLWRVGHLQWHUHVVHV

2(VWDWXWR6RFLDOGD&RPSDQKLDYHGDDRPHPEURGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRLQWHUYLUHPTXDOTXHU
GHOLEHUDomRHPTXHWLYHULQWHUHVVHFRQIOLWDQWHFRPRGD&RPSDQKLDEHPFRPRQDGHOLEHUDomRTXHD
UHVSHLWRWRPDUHPRVGHPDLVDGPLQLVWUDGRUHVFXPSULQGROKHFLHQWLILFiORVGRVHXLPSHGLPHQWRHID]HU
FRQVLJQDUHPDWDGHUHXQLmRDQDWXUH]DHH[WHQVmRGRVHXLQWHUHVVHGHYHQGRUHVSHLWDUDVUHJUDV
UHODWLYDVDFRQIOLWRGHLQWHUHVVHHVWDEHOHFLGDVQD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HV
$GLFLRQDOPHQWH GH DFRUGR FRP D ³3ROtWLFD SDUD 7UDQVDo}HV FRP 3DUWHV 5HODFLRQDGDV H 'HPDLV
6LWXDo}HV (QYROYHQGR &RQIOLWRV GH ,QWHUHVVHV´ GD &RPSDQKLD ³3ROtWLFD´  QDV VLWXDo}HV HP TXH DV
WUDQVDo}HVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDVQHFHVVLWHPGHDSURYDomRQRVWHUPRVGHUHIHULGD3ROtWLFDDSHVVRD
HQYROYLGDQRSURFHVVRGHDSURYDomRTXHWHQKDXPSRWHQFLDOFRQIOLWRGHLQWHUHVVHFRPDUHFRPHQGDomR
RXGHFLVmRDVHUWRPDGDGHYHUiGHFODUDUVHLPSHGLGDH[SOLFDQGRVHXHQYROYLPHQWRQDWUDQVDomRH
VHVROLFLWDGRIRUQHFHQGRGHWDOKHVGDWUDQVDomRHGDVSDUWHVHQYROYLGDV2LPSHGLPHQWRGHYHUiFRQVWDU
GDDWDGDUHXQLmRGRyUJmRVRFLDOTXHGHOLEHUDUVREUHDWUDQVDomRHDUHIHULGDSHVVRDGHYHUiVHDIDVWDU
GDVGLVFXVV}HVHGHOLEHUDo}HV
&DVRDOJXPDSHVVRDHPVLWXDomRSRWHQFLDOGHFRQIOLWRGHLQWHUHVVHVQmRPDQLIHVWHDTXHVWmRTXDOTXHU
RXWURPHPEURGRyUJmRDRTXDOSHUWHQFHTXHWHQKDFRQKHFLPHQWRGDVLWXDomRSRGHUiID]rOR
$DXVrQFLDGHPDQLIHVWDomRYROXQWiULDGHTXDOTXHUWRPDGRUGHGHFLVmRVHUiFRQVLGHUDGDYLRODomRDRV
SULQFtSLRV GD ERD JRYHUQDQoD FRUSRUDWLYD H j 3ROtWLFD GHYHQGR WDO FRPSRUWDPHQWR VHU OHYDGR DR
LPHGLDWRFRQKHFLPHQWRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
G 
VHRHPLVVRUSRVVXLSROtWLFDGHLQGLFDomRHGHSUHHQFKLPHQWRGHFDUJRVGRFRQVHOKR
GHDGPLQLVWUDomRIRUPDOPHQWHDSURYDGDLQIRUPDQGRHPFDVRSRVLWLYR
L
yUJmRUHVSRQViYHOSHODDSURYDomRGDSROtWLFDGDWDGDDSURYDomRHFDVRRHPLVVRU
GLYXOJXHDSROtWLFDORFDLVQDUHGHPXQGLDOGHFRPSXWDGRUHVRQGHRGRFXPHQWRSRGHVHU
FRQVXOWDGR
$&RPSDQKLDSRVVXLXPD³3ROtWLFDGH,QGLFDomRGH0HPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR&RPLWrVH
'LUHWRULD(VWDWXWiULD´DSURYDGDSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHPUHXQLmRUHDOL]DGDHPGHDJRVWR
GH ³3ROtWLFD´ $3ROtWLFDSRGHVHUFRQVXOWDGDQRVLWHKWWSULYLYDUDFRPEU
LL
SULQFLSDLV FDUDFWHUtVWLFDV GD SROtWLFD LQFOXLQGR UHJUDV UHODWLYDV DR SURFHVVR GH
LQGLFDomRGRVPHPEURVGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRjFRPSRVLomRGRyUJmRHjVHOHomR
GHVHXVPHPEURV
2 &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR p XP yUJmR FROHJLDGR FXMR GHVHPSHQKR GHSHQGH GR UHVSHLWR H GD
FRPSUHHQVmRGDVFDUDFWHUtVWLFDVGHFDGDXPGHVHXVPHPEURVVHPTXHLVVRLPSOLTXHDXVrQFLDGH
GHEDWHV GH LGHLDV 'HYH VHU FRPSRVWR FRQVLGHUDQGR D GLYHUVLGDGH GH FRQKHFLPHQWRV H[SHULrQFLDV
FRPSRUWDPHQWRV DVSHFWRV FXOWXUDLV IDL[D HWiULD H GH JrQHUR SDUD SHUPLWLU TXH D &RPSDQKLD VH
EHQHILFLHGDSOXUDOLGDGHGHDUJXPHQWRVHGHXPSURFHVVRGHWRPDGDGHGHFLVmRFRPPDLRUTXDOLGDGH
HVHJXUDQoD
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2 &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD p FRPSRVWR SRU QR PtQLPR  FLQFR  PHPEURV H QR
Pi[LPR  QRYH  PHPEURV WRGRV HOHLWRV H GHVWLWXtYHLV SHOD DVVHPEOHLD JHUDO GH DFLRQLVWDV FRP
PDQGDWRXQLILFDGRGHQRPi[LPR GRLV DQRVVHQGRSHUPLWLGDDUHHOHLomR
'RVPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRQRPtQLPR GRLV RX YLQWHSRUFHQWR GHOHVR
TXHIRUPDLRUGHYHUmRVHU³&RQVHOKHLURV,QGHSHQGHQWHV´FRQIRUPHDGHILQLomRGR5HJXODPHQWRGR
1RYR0HUFDGRHREVHUYDGDDWDEHODDEDL[RSDUDILQVGHUHIHUrQFLDGHFiOFXORGHYHQGRDFDUDFWHUL]DomR
GRV LQGLFDGRV DR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR FRPR &RQVHOKHLURV ,QGHSHQGHQWHV VHU GHOLEHUDGD QD
DVVHPEOHLD JHUDO GH DFLRQLVWDV TXH RV HOHJHU VHQGR WDPEpP FRQVLGHUDGR V  FRPR LQGHSHQGHQWH V 
R V FRQVHOKHLUR V HOHLWR V PHGLDQWHIDFXOGDGHSUHYLVWDSHORDUWLJRHHDUWLJRGD
/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HV
$LQGLFDomRGHPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDGHYHUiREHGHFHUDRVVHJXLQWHV
FULWpULRV DOpP GRV UHTXLVLWRV OHJDLV UHJXODPHQWDUHV H GDTXHOHV H[SUHVVRV QR (VWDWXWR 6RFLDO GD
&RPSDQKLD
D
DOLQKDPHQWR H FRPSURPHWLPHQWR FRP RV YDORUHV H j FXOWXUD GD &RPSDQKLD VHX &yGLJR GH
&RQGXWDHVXDVSROtWLFDVLQWHUQDV
E

UHSXWDomRLOLEDGD

F
IRUPDomR DFDGrPLFD FRPSDWtYHO FRP DV DWULEXLo}HV GRV PHPEURV GR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRRXH[SHULrQFLDSURILVVLRQDOPtQLPDWHQGRH[HUFLGRIXQo}HVVLPLODUHVjTXHODVDVHUHP
GHVHPSHQKDGDVHPVHXPDQGDWR
G

HVWDULVHQWRGHFRQIOLWRGHLQWHUHVVHFRPD&RPSDQKLDH

H
GLVSRQLELOLGDGH GH WHPSR SDUD GHGLFDUVH DGHTXDGDPHQWH j IXQomR H UHVSRQVDELOLGDGH
DVVXPLGDTXHYDLDOpPGDSUHVHQoDQDVUHXQL}HVGRFRQVHOKRHGDOHLWXUDSUpYLDGDGRFXPHQWDomR
$ LQGLFDomR GRV PHPEURV SDUD FRPSRVLomR GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR SRGHUi VHU IHLWD SHOD
DGPLQLVWUDomRRXSRUTXDOTXHUDFLRQLVWDGD&RPSDQKLDQRVWHUPRVGD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HV
2 DFLRQLVWD TXH GHVHMDU LQGLFDU FDQGLGDWRV SDUD R &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR SRGHUi QRWLILFDU D
&RPSDQKLDSRUHVFULWRLQIRUPDQGRRQRPHFRPSOHWRHTXDOLILFDomRGRVFDQGLGDWRVHPDWp WULQWD 
GLDV DQWHV GD UHDOL]DomR GD DVVHPEOHLD JHUDO GH DFLRQLVWDV TXH HOHJHUi R QRYR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLD
1RVWHUPRVGRDUWLJRGD,QVWUXomR&90QGHGHPDLRGH ³,QVWUXomR&90´ R
DFLRQLVWDTXHVXEPHWHUDLQGLFDomRGHPHPEURGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGHYHUiDSUHVHQWDUQR
PHVPRDWR
D
FySLDGRLQVWUXPHQWRGHGHFODUDomRGHGHVLPSHGLPHQWRQRVWHUPRVGD,QVWUXomR&90RX
GHFODUDU TXHREWHYH GR LQGLFDGRD LQIRUPDomR GH TXH HVWi HP FRQGLo}HV GH ILUPDU WDO LQVWUXPHQWR
LQGLFDQGRDVHYHQWXDLVUHVVDOYDVH
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E
FXUUtFXOR GR FDQGLGDWR LQGLFDGR FRQWHQGR QR PtQLPR VXD TXDOLILFDomR H[SHULrQFLD
SURILVVLRQDOHVFRODULGDGHSULQFLSDODWLYLGDGHSURILVVLRQDOTXHH[HUFHQRPRPHQWRHLQGLFDomRGHTXDLV
FDUJRV RFXSD HP FRQVHOKRV GH DGPLQLVWUDomR ILVFDO RX FRQVXOWLYR HP RXWUDV FRPSDQKLDV H R
DWHQGLPHQWRDRVUHTXLVLWRVGD3ROtWLFD
$SURSRVWDGHUHHOHLomRGRVFRQVHOKHLURVGHYHUiVHUEDVHDGDQDVVXDVDYDOLDo}HVLQGLYLGXDLVDQXDLV
2FXPSULPHQWRGRVUHTXLVLWRVHVWDEHOHFLGRVQD3ROtWLFDVHUiYHULILFDGRSHODGLUHWRULDGD&RPSDQKLDH
FDVRFXPSULGRVRQRPHGRFDQGLGDWRVHUiSRVWRHPYRWDomRHPDVVHPEOHLDJHUDOGHDFLRQLVWDVGD
&RPSDQKLD $ HOHLomR GRV PHPEURV GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD VHUi UHDOL]DGD
FRQIRUPHSUHYLVWRQR(VWDWXWR6RFLDOHQDOHJLVODomRDSOLFiYHO
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  'HVFULomR GD FOiXVXOD FRPSURPLVVyULD SDUD UHVROXomR GH FRQIOLWRV SRU PHLR GH
DUELWUDJHP
1RV WHUPRV GR (VWDWXWR 6RFLDO GD &RPSDQKLD D &RPSDQKLD VHXV DFLRQLVWDV $GPLQLVWUDGRUHV H RV
PHPEURVGR&RQVHOKR)LVFDOILFDPREULJDGRVDUHVROYHUSRUPHLRGHDUELWUDJHPSHUDQWHD&kPDUDGH
$UELWUDJHP GR 0HUFDGR WRGD H TXDOTXHU GLVSXWD RX FRQWURYpUVLD TXH SRVVD VXUJLU HQWUH HOHV
UHODFLRQDGD FRP RX RULXQGD HP HVSHFLDO GD DSOLFDomR YDOLGDGH HILFiFLD LQWHUSUHWDomR YLRODomR H
VHXVHIHLWRVGDVGLVSRVLo}HVFRQWLGDVQRHVWDWXWRVRFLDOQDVGLVSRVLo}HVQD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU
$o}HV QDV QRUPDV HGLWDGDV SHOR &RQVHOKR 0RQHWiULR 1DFLRQDO SHOR %DQFR &HQWUDO GR %UDVLO H SHOD
&RPLVVmR GH 9DORUHV 0RELOLiULRV EHP FRPR QDV GHPDLV QRUPDV DSOLFiYHLV DR IXQFLRQDPHQWR GR
PHUFDGRGHFDSLWDLVHPJHUDODOpPGDTXHODVFRQVWDQWHVGR&RQWUDWRGH3DUWLFLSDomRGR1RYR0HUFDGR
GR 5HJXODPHQWR GR 1RYR 0HUFDGR GR 5HJXODPHQWR GH 6DQo}HV H GR 5HJXODPHQWR GD &kPDUD GH
$UELWUDJHPGR0HUFDGR
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17/07/1981
Administrador de Empresas

Paulo Kruglensky

220.846.998-43

Administrador de empresas

532.430.488-34

João Cox Neto

02/05/1963

02/04/1948

José Ernesto Beni Bolonha

O Sr. José Ernesto é vice-presidente do
Conselho de Administração e membro do
Comitê de Pessoas, Cultura e
Governança.

07/05/1968
Cientista de Computação

750.421.779-49

Contador

084.331.488-50

Carla Rosana Sgrott Sauer

19/07/1967

Josemir da Silva

14/05/1984
Administradora de Empresas

Marina Kaufman Bueno Netto

331.517.148-38

O Sr. Paulo é Vice-Presidente de
Operações da Companhia.

Pertence apenas à Diretoria

Administrador de Empresas

311.429.658-05

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

21 - Vice Presidente Cons. de
Administração

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

A Sra. Carla é Dir de Rec Humanos da
Cia e Coord do Comitê de Pessoas,
Cultura e Governança

19 - Outros Diretores

Pertence apenas à Diretoria

O Sr. Josemir é Diretor Financeiro da
Companhia.

19 - Outros Diretores

Pertence apenas à Diretoria

A Sra. Marina é Diretora de Marketing
da Companhia.

19 - Outros Diretores

Pertence apenas à Diretoria

11 - Diretor Vice Presidente/
Superintendente

Pertence apenas à Diretoria

12 - Diretor de Relações com
Investidores

Descrição de outro cargo / função

22/02/1983

Cargo eletivo ocupado

Otavio Chacon do Amaral Lyra

Profissão

CPF

Orgão administração

Outros cargos e funções exercidas no emissor

Data de nascimento

Nome

15/08/2019

15/08/2019

15/08/2019

15/08/2019

15/08/2019

15/08/2019

15/08/2019

15/08/2019

15/08/2019

15/08/2019

15/08/2019

15/08/2019

15/08/2019

Data de posse

Data da eleição

12.5/6 - Composição e experiência profissional da administração e do conselho fiscal
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Consecutivos

2 anos

Sim

2 anos

Sim

2 anos

Sim

2 anos

Sim

2 anos

Sim

2 anos

Sim

2 anos

0

100.00%

0

0.00%

0

0.00%

0

0.00%

0

0.00%

0

0.00%

0

PÁGINA: 272 de 376

Foi eleito pelo controlador Percentual de participação
nas reuniões

Prazo do mandato

Versão : 1

673

Bacharel em Marketing

107.966.418-11

Engenheiro

711.133.807-30

Administrador de Empresas

219.223.278-08

Otavio Chacon do Amaral Lyra - 311.429.658-05

Experiência profissional / Critérios de Independência

17/07/1980

Márcio Monteiro Kaufman

O Sr. Fábio é membro independente do
Conselho de Administração e membro
independente do Comitê de Auditoria,
Riscos e Finanças.

25/10/1967

Fábio José Silva Coelho

A Sra. Anna é membro independente do
Conselho de Administração e membro do
Comitê de Pessoas, Cultura e
Governança.

04/12/1968

Anna Andrea Votta Alves Chaia

O Sr. João é Presidente do Conselho de
Administração e membro do Comitê de
Auditoria, Riscos e Finanças.

33 - Conselheiro(Efetivo) e Dir.
Presidente

Pertence à Diretoria e ao Conselho de
Administração

27 - Conselho de Adm. Independente
(Efetivo)

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

27 - Conselho de Adm. Independente
(Efetivo)

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

Descrição de outro cargo / função

Economista

20 - Presidente do Conselho de
Administração

Cargo eletivo ocupado

239.577.781-15

Profissão

CPF

Orgão administração

Outros cargos e funções exercidas no emissor

Data de nascimento

Nome

15/08/2019

15/08/2019

15/08/2019

15/08/2019

15/08/2019

15/08/2019

15/08/2019

Data de posse

Data da eleição

12.5/6 - Composição e experiência profissional da administração e do conselho fiscal
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Número de Mandatos
Consecutivos

Sim

2 anos

Sim

2 anos

Sim

2 anos

Sim

100.00%

0

100.00%

0

100.00%

0

100.00%
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José Ernesto Beni Bolonha - 532.430.488-34

PÁGINA: 274 de 376

Possui mais de 20 anos de atuação em Recursos Humanos. Em sua trajetória de carreira atuou no Banco Nacional/Unibanco e na Sodex. Entre 2013 a 2017, atuou como vice-presidente de Recursos Humanos na
HEINEKEN. Atualmente, é Diretora de Recursos Humanos do Grupo Vivara.
Nenhuma das sociedades acima referida integra o grupo econômico da Companhia ou é controlada por acionista da Companhia que detenha, na Companhia, participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5%
(cinco por cento).
É Coach Executivo e de Carreira, e Conselheira Certificada IBGC. Estudou Ciências da Computação na Universidade Federal de Santa Catarina, com pós-graduação em Marketing na ESPM, MBA em Administração
no Insper e MBA de Recursos Humanos na FIA.
A Sra. Carla Sauer não ocupa cargos em outras sociedades ou organizações do terceiro setor.
Declara que: (i) não esteve sujeita, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que
a tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerada pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 301/99.

Carla Rosana Sgrott Sauer - 750.421.779-49

O Sr. Josemir é formado em Ciências Contábeis e com MBA em Gestão Empresarial FGV. Executivo com sólida experiência na área financeira, contábil, impostos, tesouraria, planejamento estratégico, custos e
estratégias de precificação, recursos humanos, TI, jurídico e compras. Com mais de 30 anos de carreira, já atuou nas empresas Habib’s e Laureate. Entre 2016 a 2018, atuou como Diretor Financeiro da Bridgestone
do Brasil.
Nenhuma das sociedades acima referida integra o grupo econômico da Companhia ou é controlada por acionista da Companhia que detenha, na Companhia, participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5%
(cinco por cento).
O Sr. Josemir da Silva não ocupa cargos em outras sociedades ou organizações do terceiro setor.
Declara que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que
o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 301/99.

Josemir da Silva - 084.331.488-50

Executiva formada em Administração de Empresas pela FAAP. Atualmente, atua no Grupo Vivara como responsável pelo Marketing, tendo passado pela Diretoria de Recursos Humanos e Operações de Lojas no
período entre 2014 e 2018.
A Sra. Marina Kaufman Bueno Netto não ocupa cargos em outras sociedades ou organizações do terceiro setor.
Declara que: (i) não esteve sujeita, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que
a tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerada pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 301/99.

Marina Kaufman Bueno Netto - 331.517.148-38

Formado em Administração de Empresas pela Fundação Armando Alvares Penteado – FAAP, é executivo com sólida experiência no varejo, desenvolvendo gestão nas áreas de planejamento estratégico, comercial,
operações, logística e marketing. Com mais de 20 anos de carreira, já atuou nas empresas Alpargatas e Banco Itaú. Entre 2007 e 2019, atuou como diretor na Etna, sociedade sob controle comum da Companhia.
Ainda, o Sr. Paulo atua como diretor da Conipa, subsidiária da Companhia, desde 2016.
O Sr. Paulo Kruglensky não ocupa outros cargos em outras sociedades ou organizações do terceiro setor.
Declara que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que
o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 301/99.

Paulo Kruglensky - 220.846.998-43

Formado em administração de empresas pelo Ibmec com MBA em finanças pelo Insper, o Sr. Otavio desenvolveu sua carreira em finanças, focando em planejamento estratégico e financeiro e relações com
investidores, tendo trabalhado em empresas como Volkswagen, MAN Latin America, Brasil Pharma (2012 a 2016) e Netshoes (2016 a junho de 2019), nas duas últimas como Diretor Financeiro e de Relações com
Investidores, liderando múltiplas ofertas públicas e processos de reestruturação durante os quase 10 anos de experiência em Companhias de varejo listadas em bolsa no Brasil e no exterior. Desde junho de 2019, o
Sr. Otavio trabalha na Vivara como Diretor de Relações com Investidores e planejamento estratégico.
Nenhuma das sociedades acima referida integra o grupo econômico da Companhia ou é controlada por acionista da Companhia que detenha, na Companhia, participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5%
(cinco por cento).
O Sr. Otavio Chacon do Amaral Lyra não ocupa outros cargos em outras sociedades ou organizações do terceiro setor.
Declara que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que
o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 301/99.
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Otavio Chacon do Amaral Lyra - 311.429.658-05

Tipo de Condenação

Descrição da Condenação
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O Sr. Márcio é executivo formado em Administração de Empresas pelo Mackenzie com MBA em Administração pela Thunderbird School. Atuou como Diretor Presidente da Enta. Atua há mais de 15 anos como CEO
do Grupo Vivara.
O Sr. Márcio Monteiro Kaufman ocupa cargo em outras sociedades ou organizações do terceiro setor.
Declara que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que
o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 301/99.

Márcio Monteiro Kaufman - 219.223.278-08

O Sr. Fábio é graduado em engenharia civil na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), onde também realizou seu MBA. É executivo com mais de 20 anos de experiência internacional em cargos de vendas,
marketing e gerência geral. Nomeado Diretor Geral do Google Brasil em fevereiro de 2011 onde preside atualmente. Ex-VP de Marketing da BellSouth LATAM, coordenando 11 países. Ex-presidente da principal
empresa de diretório brasileira (Listel) por 2 anos. Possui 10 anos em marketing e vendas em multinacionais de bens de consumo dos EUA (Gillette, Quaker). Além de 3 anos em marketing em Serviços Financeiros
(Citibank).
Nenhuma das sociedades acima referida integra o grupo econômico da Companhia ou é controlada por acionista da Companhia que detenha, na Companhia, participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5%
(cinco por cento).
O Sr. Fábio José Silva Coelho informa que não ocupa outros cargos de administração em sociedades ou organizações do terceiro setor.
Declara que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que
o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 301/99.

Fábio José Silva Coelho - 711.133.807-30

A Sra. Anna é graduada em Marketing pela Escola Superior de Propaganda e Marketing – ESPM, com pós-graduação em administração de empresas com foco em finanças pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).
Possui vasta experiência em sua área, com atuação em empresas como Unilever, Natura, Swarovski e L’Occitane. Entre 2013 e 2016, a Sra. Anna atuou como parceira operacional da Advent International Private
Fund. Entre 2015 e 2019, atuou como diretora administrativa da América do Sul e Latina da Samsonite, sendo responsável por reconstruir as operações no Brasil, na Argentina e no Uruguai.
A Sra. Anna Andrea Votta Alves Chaia não ocupa outros cargos em outras sociedades ou organizações do terceiro setor.
Declara que: (i) não esteve sujeita, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que
a tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerada pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 301/99.

Anna Andrea Votta Alves Chaia - 107.966.418-11

O Sr. João é economista com especialização em economia petroquímica pela Universidade de Oxford, Reino Unido. Possui sólida carreira como executivo, tendo sido Presidente da Telemig Celular e Presidente da
Claro, entre outras posições de destaque. O Sr. João possui vasta experiência como membro do Conselho de Administração de diversas companhias, como Tim Brasil, onde é Presidente do Conselho, Tim
Participações, Embraer, Linx, Braskem, Qualicorp, Eldorado e Petrobrás.
Nenhuma das sociedades acima referida integra o grupo econômico da Companhia ou é controlada por acionista da Companhia que detenha, na Companhia, participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5%
(cinco por cento).
O Sr. João Cox Neto informa que não ocupa outros cargos de administração em sociedades ou organizações do terceiro setor.
Declara que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que
o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 301/99.

João Cox Neto - 239.577.781-15

O Sr. José Ernesto é bacharel, licenciado e pós-graduado em Psicologia e em Administração de Empresas, pela Pontifícia Universidade (PUC), em São Paulo, pela Universidade Mackenzie, em São Paulo, pela
Bowling Green State University, Ohio, EUA e pela University of Kalamazoo, Michigan, EUA. O Sr. José Ernesto é também fundador e presidente da “Ethos Desenvolvimento Humano e Organizacional", autor,
consultor e conferencista nacional e internacional em Psicologia do Desenvolvimento aplicada a Administração e à Educação. O Sr. José Ernesto Beni Bolonha é criador e coordenador de programas de
desenvolvimento organizacional com foco em sucessão de empresas familiares, fusões e aquisições, planejamento estratégico e construção de equipes de alta gestão. Adicionalmente, o Sr. José Ernesto é membro
do conselho de mentores do Instituto de Estudos do Futuro (USP/PUC/Unicamp), membro do conselho da Rede Internacional de Educação para a Paz e a Cidadania, membro do conselho do CIES (ONU, OMS),
membro do conselho do Teatro de Tábuas, membro do conselho do Colégio Santa Cruz, membro do conselho de Avaliação do IBMEC/SP e membro do Conselho de Administração da Arezzo Indústria e Comércio
S.A.
Nenhuma das sociedades acima referida integra o grupo econômico da Companhia ou é controlada por acionista da Companhia que detenha, na Companhia, participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5%
(cinco por cento).
O Sr. José Ernesto Beni Bolonha informa que não ocupa outros cargos de administração em sociedades ou organizações do terceiro setor.
Declara que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que
o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 301/99.
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N/A

Márcio Monteiro Kaufman - 219.223.278-08

N/A

Fábio José Silva Coelho - 711.133.807-30

N/A

Anna Andrea Votta Alves Chaia - 107.966.418-11

N/A

João Cox Neto - 239.577.781-15

N/A

José Ernesto Beni Bolonha - 532.430.488-34

N/A

Carla Rosana Sgrott Sauer - 750.421.779-49

N/A

Josemir da Silva - 084.331.488-50

N/A

Marina Kaufman Bueno Netto - 331.517.148-38

N/A

Paulo Kruglensky - 220.846.998-43

N/A
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N/A
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Descrição outros comitês

CPF

Comitê de Auditoria

Comitê de Auditoria

Comitê de Pessoas, Cultura e
Governança

532.430.488-34

João Cox Neto - 239.577.781-15

Fábio José Silva Coelho - 711.133.807-30

Experiência profissional / Critérios de Independência

O Sr. José Ernesto é vice-presidente do Conselho de Administração.

Outros Comitês

José Ernesto Beni Bolonha

A Sra. Carla é Diretora de Recursos Humanos da Companhia.

Outros Comitês
Comitê de Pessoas, Cultura e
Governança

Carla Rosana Sgrott Sauer

750.421.779-49

A Sra. Anna é membro independente do Conselho de Administração.

Outros Comitês
Comitê de Pessoas, Cultura e
Governança

Anna Andrea Votta Alves Chaia

Comitê de Auditoria

107.966.418-11

N/A

189.663.748-59

Simone Vilmsons

O Sr. João é Presidente do Conselho de Administração.

239.577.781-15

João Cox Neto

O Sr. Fábio é membro independente do Conselho de Administração.

711.133.807-30

Fábio José Silva Coelho

Outros cargos/funções exercidas no emissor

Tipo comitê

Nome

12.7/8 - Composição dos comitês
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Administrador de Empresas

Cientista da Computação

Bacharel em Marketing

Administradora de empresas

Comitê de Auditoria Não
estatutário

Economista

Comitê de Auditoria Não
estatutário

Engenheiro

Comitê de Auditoria Não
estatutário

Profissão

Tipo de Auditoria

Membro do Comitê (Efetivo)

Presidente do Comitê

Membro do Comitê (Efetivo)

Presidente do Comitê

Membro do Comitê (Efetivo)

Membro do Comitê (Efetivo)

Descrição outros cargos
ocupados

Cargo ocupado

15/08/2019

02/04/1948

15/08/2019

07/05/1968

15/08/2019

04/12/1968

15/08/2019

20/12/1975

15/08/2019

02/05/1963

15/08/2019

25/10/1967

Data eleição

Data de
nascimento

0

15/08/2019

0

15/08/2019

0

15/08/2019

0

15/08/2019

0

15/08/2019

0

15/08/2019

Número de
Mandatos
Consecutivos

Data posse

100.00%

1 ano

100.00%

1 ano

100.00%

1 ano

100.00%

1 ano

100.00%

1 ano

100.00%

1 ano

PÁGINA: 277 de 376

Percentual de
participação nas
reuniões

Prazo mandato
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N/A

José Ernesto Beni Bolonha - 532.430.488-34

N/A

Carla Rosana Sgrott Sauer - 750.421.779-49

N/A

Anna Andrea Votta Alves Chaia - 107.966.418-11

N/A

Simone Vilmsons - 189.663.748-59

N/A

João Cox Neto - 239.577.781-15

N/A

Fábio José Silva Coelho - 711.133.807-30

Tipo de Condenação

José Ernesto Beni Bolonha - 532.430.488-34

Carla Rosana Sgrott Sauer - 750.421.779-49

Anna Andrea Votta Alves Chaia - 107.966.418-11

Simone Vilmsons - 189.663.748-59

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Descrição da Condenação

Formulário de Referência - 2019 - Vivara Participações S.A.

PÁGINA: 278 de 376

Versão : 1

679

Versão : 1

331.517.148-38 Vivara Participações S.A.

219.223.278-08 Vivara Participações S.A.

331.517.148-38 Vivara Participações S.A.

000.882.608-01 Vivara Participações S.A.

Observação

O Sr. Nelson é Acionista Controlador da Companhia

Nelson Kaufman

Pessoa relacionada

000.882.608-01 Vivara Participações S.A.

A Sra. Marina é Diretora de Marketing e Acionista Controladora da Companhia

Marina Kaufman Bueno Netto

Administrador do emissor ou controlada

Observação

O Sr. Nelson é Acionista Controlador da Companhia

Nelson Kaufman

Pessoa relacionada

O Sr. Márcio é Diretor Presidente, membro do Conselho de Administração e Acionista Controlador da Companhia

Márcio Monteiro Kaufman

Administrador do emissor ou controlada

Observação

A Sra. Marina é Diretora de Marketing e Acionista Controladora da Companhia

Marina Kaufman Bueno Netto

Pessoa relacionada

Tipo de parentesco com o administrador do
emissor ou controlada

33.839.910/0001-11

PÁGINA: 279 de 376

33.839.910/0001-11 Filho ou Filha (1º grau por consangüinidade)

33.839.910/0001-11

33.839.910/0001-11 Filho ou Filha (1º grau por consangüinidade)

33.839.910/0001-11

33.839.910/0001-11 Irmão ou Irmã (1º grau por consangüinidade)

Nome empresarial do emissor, controlada ou
controlador
CNPJ

219.223.278-08 Vivara Participações S.A.

CPF

O Sr. Márcio é Diretor Presidente, membro do Conselho de Administração e Acionista Controlador da Companhia

Márcio Monteiro Kaufman

Administrador do emissor ou controlada

Cargo

Nome

12.9 - Existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o 2º grau relacionadas a administradores do emissor, controladas e
controladores
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12.10 - Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e
controladas, controladores e outros
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável, pois na data deste Formulário de Referência não havia 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
$FRUGRVLQFOXVLYHDSyOLFHVGHVHJXURVSDUDSDJDPHQWRRXUHHPEROVRGHGHVSHVDV
VXSRUWDGDVSHORVDGPLQLVWUDGRUHV
$&RPSDQKLDRIHUHFHVHJXURGHUHVSRQVDELOLGDGHFLYLOGHFRQVHOKHLURVHGLUHWRUHVFXMROLPLWHPi[LPRGH
JDUDQWLDpGH5 WULQWDPLOK}HVGHUHDLV $DSyOLFHDEUDQJHFREHUWXUDSDUD7HOOHULQDHSDUD
D&RQLSD2YDORUGRSUrPLROtTXLGRGHVWDDSyOLFHIRLGH5 TXDUHQWDPLOGX]HQWRVHVHWHQWDH
VHLVUHDLVHFLQTXHQWDHVHWHFHQWDYRV HDYLJrQFLDGDDSyOLFHVHHQFHUUDHPGHMXQKRGH


681

PÁGINA: 281 de 376

Formulário de Referência - 2019 - Vivara Participações S.A.

Versão : 1

12.12 - Outras informações relevantes

2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV
$VVHPEOHLDV*HUDLVGD&RPSDQKLD
$SUHVHQWDPRVDEDL[RFRPUHODomRjV$VVHPEOHLDV*HUDLVGD&RPSDQKLDUHDOL]DGDVQRV~OWLPRVWUrV
DQRV L GDWDGHUHDOL]DomR LL HYHQWXDLVFDVRVGHLQVWDODomRHPVHJXQGDFRQYRFDomRH LLL TXyUXP
GHLQVWDODomR

(YHQWR

,QVWDODomRHPVHJXQGD

'DWD

4XyUXPGHLQVWDODomR





12





12





12

FRQYRFDomR

$OWHUDomRGR&RQWUDWR6RFLDOH
7UDQVIRUPDomRHP6RFLHGDGHSRU
$o}HV
$SURYDomRGD2IHUWD3~EOLFDLQLFLDO
GH$o}HVGD&RPSDQKLD$OWHUDomR
GR(VWDWXWR6RFLDO(OHLomRGRV
PHPEURVGR&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomRHQWUHRXWURV
$SURYDomRGDV'HPRQVWUDo}HV
)LQDQFHLUDVGD&RPSDQKLD


'LUHWRUHVQmRHVWDWXiULRV
$OpPGRVGLUHWRUHVHVWDWXWiULRVDSRQWDGRVQRLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDD&RPSDQKLD
FRQWDWDPEpPFRPRVVHJXLQWHVGLUHWRUHVQmRHVWDWXWiULRV&ULVWLDQH9LFHQWH'LUHWRUDGH2SHUDo}HV
5HQDWR*UDQHLUR'LUHWRUGH3URGXomR3DWUtFLD%XWULFR'LUHWRUDGH/RJtVWLFDH+HOHQD6SLQGH'LUHWRUD
GH9HQGDV
ÏUJmRVGH$VVHVVRUDPHQWRDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
$VLQIRUPDo}HVUHIHUHQWHVDR&RPLWrGH$XGLWRULD5LVFRVH)LQDQoDVHDR&RPLWrGH3HVVRDV&XOWXUD
H*RYHUQDQoDIRUDPSUHVWDGDVQRLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
0(/+25(635È7,&$6'(*29(51$1d$&25325$7,9$6(*81'22,%*&
2 ³&yGLJR GH 0HOKRUHV 3UiWLFDV GH *RYHUQDQoD &RUSRUDWLYD´ HGLWDGR SHOR ,QVWLWXWR %UDVLOHLUR GH
*RYHUQDQoD &RUSRUDWLYD ± ,%*& REMHWLYD WRUQDU R DPELHQWH RUJDQL]DFLRQDO H LQVWLWXFLRQDO EUDVLOHLUR
PDLV VyOLGR MXVWR UHVSRQViYHO H WUDQVSDUHQWH HVWDEHOHFHQGR UHFRPHQGDo}HV SDUD D FULDomR GH
PHOKRUHV VLVWHPDV GH JRYHUQDQoD FRUSRUDWLYD QDV RUJDQL]Do}HV YLVDQGR D RWLPL]DU R YDORU GD
RUJDQL]DomR IDFLOLWDQGR VHX DFHVVR D UHFXUVRV H FRQWULEXLQGR SDUD R VHX ERP GHVHPSHQKR H
ORQJHYLGDGH
$&RPSDQKLDHVWiFRPSURPHWLGDFRPDVPHOKRUHVSUiWLFDVGHJRYHUQDQoDFRUSRUDWLYDWHQGRLQFOXVLYH
DGRWDGR DOJXPDV GDV SUiWLFDV UHFRPHQGDGDV SHOR ,%*& FRPR SRU H[HPSOR YHGDomR DR XVR GH
LQIRUPDo}HVSULYLOHJLDGDVHH[LVWrQFLDGHSROtWLFDGHGLYXOJDomRGHLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHVFRQVHOKHLURV
FRPH[SHULrQFLDHPTXHVW}HVRSHUDFLRQDLVILQDQFHLUDVHRXWURVDOpPGHH[SHULrQFLDHPSDUWLFLSDomR
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HPRXWURVFRQVHOKRVGHDGPLQLVWUDomRPDQXWHQomRGHXPFDQDOGHGHQ~QFLDVSDUDDDSUHVHQWDomRGH
GHQ~QFLDV RX UHVROXomR GH GLOHPDV GH RUGHP pWLFD H SUHYLVmR HVWDWXWiULD SDUD LQVWDODomR GH XP
FRQVHOKRILVFDO
6(*0(172'(/,67$*(0'212920(5&$'2
$&RPSDQKLDVXMHLWDVHWDPEpPjVUHJUDVGR5HJXODPHQWRGR1RYR0HUFDGR(PD%LQWURGX]LX
WUrV VHJPHQWRV GH QHJRFLDomR FRP QtYHLV GLIHUHQWHV GH SUiWLFDV GH JRYHUQDQoD FRUSRUDWLYD
GHQRPLQDGRV1tYHO1tYHOH1RYR0HUFDGRFRPRREMHWLYRGHHVWLPXODUDVFRPSDQKLDVDVHJXLU
PHOKRUHVSUiWLFDVGHJRYHUQDQoDFRUSRUDWLYDHDGRWDUXPQtYHOGHGLYXOJDomRGHLQIRUPDo}HVDGLFLRQDO
HPUHODomRDRH[LJLGRSHODOHJLVODomR2VVHJPHQWRVGHOLVWDJHPVmRGHVWLQDGRVjQHJRFLDomRGHDo}HV
HPLWLGDV SRU FRPSDQKLDV TXH VH FRPSURPHWDP YROXQWDULDPHQWH D REVHUYDU SUiWLFDV GH JRYHUQDQoD
FRUSRUDWLYD H H[LJrQFLDV GH GLYXOJDomR GH LQIRUPDo}HV DOpP GDTXHODV Mi LPSRVWDV SHOD OHJLVODomR
EUDVLOHLUD(PJHUDOWDLVUHJUDVDPSOLDPRVGLUHLWRVGRVDFLRQLVWDVHHOHYDPDTXDOLGDGHGDVLQIRUPDo}HV
IRUQHFLGDVDRVDFLRQLVWDV21RYR0HUFDGRpRPDLVULJRURVRGHOHVH[LJLQGRPDLRUJUDXGHSUiWLFDVGH
JRYHUQDQoDFRUSRUDWLYDGHQWUHRVWUrVVHJPHQWRV
$VFRPSDQKLDVTXHLQJUHVVDPQR1RYR0HUFDGRVXEPHWHPVHYROXQWDULDPHQWHDGHWHUPLQDGDVUHJUDV
PDLV UtJLGDV GR TXH DTXHODV SUHVHQWHV QD OHJLVODomR EUDVLOHLUD REULJDQGRVH SRU H[HPSOR D HPLWLU
DSHQDVDo}HVRUGLQiULDVPDQWHUQRPtQLPRGHDo}HVGRFDSLWDOGD&RPSDQKLDHPFLUFXODomR
FRQVWLWXLUXP&RPLWrGH$XGLWRULDDSURYDUUHJLPHQWRLQWHUQRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHGHVHXV
FRPLWrVGHDVVHVVRUDPHQWRLQVWLWXLUiUHDGHFRQWUROHVLQWHUQRVQD&RPSDQKLDHQWUHRXWURV$DGHVmR
DR1RYR0HUFDGRVHGiSRUPHLRGDDVVLQDWXUDGHFRQWUDWRHQWUHDFRPSDQKLDVHXVDGPLQLVWUDGRUHV
H DFLRQLVWDV FRQWURODGRUHVH D % DOpP GD DGDSWDomR GR HVWDWXWR GD FRPSDQKLD GH DFRUGR FRP DV
UHJUDVFRQWLGDVQR5HJXODPHQWRGR1RYR0HUFDGR
$RDVVLQDURVFRQWUDWRVDVFRPSDQKLDVGHYHPDGRWDUDVQRUPDVHSUiWLFDVGR1RYR0HUFDGR$VUHJUDV
LPSRVWDV SHOR 1RYR 0HUFDGR YLVDP D FRQFHGHU WUDQVSDUrQFLD FRP UHODomR jV DWLYLGDGHV H VLWXDomR
HFRQ{PLFDGDVFRPSDQKLDVDRPHUFDGREHPFRPRPDLRUHVSRGHUHVSDUDRVDFLRQLVWDVPLQRULWiULRVGH
SDUWLFLSDomRQDDGPLQLVWUDomRGDVFRPSDQKLDVHQWUHRXWURVGLUHLWRV
$OpP GDV LQIRUPDo}HV GHVFULWDV DFLPD QmR Ki RXWUDV LQIRUPDo}HV UHOHYDQWHV TXH QmR WHQKDP VLGR
GLYXOJDGDVQRVGHPDLVVXELWHQVGHVWHLWHP
,QIRUPDo}HV$GLFLRQDLVGR,WHP
7HQGR HP YLVWD LPSRVVLELOLGDGH VLVWrPLFD LQFOXtPRV DEDL[R D H[SHULrQFLD SURILVVLRQDO GD 6LPRQH
9LOPVRQVPHPEURGR&RPLWrGH$XGLWRULD
$ 6UD 6LPRQH p IRUPDGD HP $GPLQLVWUDomR FRP 3yV*UDGXDomR HP &RQWURODGRULD SHOR 0DFNHQ]LH
3RVVXL VyOLGD H[SHULrQFLD HP &RQWURODGRULD &RQWDELOLGDGH 7ULEXWRV )HGHULDV 5HODo}HV FRP
,QYHVWLGRUHV 5, H2UoDPHQWRH&XVWRVFRPrQIDVHQDVQHFHVVLGDGHVGHDFLRQLVWDVGLUHWRULDHPHUFDGR
ILQDQFHLUR SDUD DX[LOLDU RV SURFHVVRV GH WRPDGD GH GHFLV}HV HVWUDWpJLFDV 1RV ~OWLPRV DQRV D 6U
6LPRQHWUDEDOKRXQR*UXSR9LYDUD
$6UD6LPRQHQmRRFXSDFDUJRVHPRXWUDVVRFLHGDGHVRXRUJDQL]Do}HVGRWHUFHLURVHWRU
$OpP GLVVR GHFODUD TXH L  QmR HVWHYH VXMHLWD QRV ~OWLPRV FLQFR DQRV j FRQGHQDomR FULPLQDO j
FRQGHQDomR HP SURFHVVR DGPLQLVWUDWLYR GD &90 H j FRQGHQDomR WUDQVLWDGD HP MXOJDGR QD HVIHUD
MXGLFLDORXDGPLQLVWUDWLYDTXHDWHQKDVXVSHQGLGRRXLQDELOLWDGRSDUDSUiWLFDGHDWLYLGDGHSURILVVLRQDO
RXFRPHUFLDOH LL QmRpFRQVLGHUDGDSHVVRDSROLWLFDPHQWHH[SRVWDQRVWHUPRVGD,&90
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  'HVFULomR GD SROtWLFD RX SUiWLFD GH UHPXQHUDomR LQFOXVLYH GD GLUHWRULD QmR
HVWDWXWiULD
D 
REMHWLYRV GD SROtWLFD RX SUiWLFD GH UHPXQHUDomR LQIRUPDQGR VH D SROtWLFD GH
UHPXQHUDomR IRL IRUPDOPHQWH DSURYDGD yUJmR UHVSRQViYHO SRU VXD DSURYDomR GDWD GD
DSURYDomRHFDVRRHPLVVRUGLYXOJXHDSROtWLFDORFDLVQDUHGHPXQGLDOGHFRPSXWDGRUHV
RQGHRGRFXPHQWRSRGHVHUFRQVXOWDGR
$&RPSDQKLDSRVVXLXPDSROtWLFDIRUPDOL]DGDGHUHPXQHUDomRGHGLUHWRUHVPHPEURVGR&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomRPHPEURVGR&RQVHOKR)LVFDOVHLQVWDODGRHGRVFRPLWrVGD&RPSDQKLDDSURYDGDSRU
PHLRGHUHXQLmRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRUHDOL]DGDQRGLDGHDJRVWRGH ³3ROtWLFDGH
5HPXQHUDomR´ 
$ 3ROtWLFD GH 5HPXQHUDomR HVWi GLVSRQtYHO QR VHJXLQWH OLQN GD UHGH PXQGLDO GH FRPSXWDGRUHV GD
&RPSDQKLDKWWSULYLYDUDFRPEU
$SROtWLFDGHUHPXQHUDomRGD&RPSDQKLDSRVVXLFRPRSULQFtSLRVREMHWLYRVHGLUHWUL]HVSULQFLSDLV L 
DWUDLUUHFRPSHQVDUUHWHUHLQFHQWLYDUH[HFXWLYRVQDFRQGXomRGHVHXVQHJyFLRVGHIRUPDVXVWHQWiYHO
REVHUYDGRVRVOLPLWHVGHULVFRDGHTXDGRVHVWDQGRVHPSUHDOLQKDGDDRVLQWHUHVVHVGRVDFLRQLVWDV LL 
SURSRUFLRQDU XPD UHPXQHUDomR FRP EDVH HP FULWpULRV TXH GLIHUHQFLHP R GHVHPSHQKR H SHUPLWDP
WDPEpPRUHFRQKHFLPHQWRHDYDORUL]DomRGDSHUIRUPDQFHLQGLYLGXDOH LLL DVVHJXUDUDPDQXWHQomR
GH SDGU}HV GH HTXLOtEULR LQWHUQR H H[WHUQR FRPSDWtYHLV FRP DV UHVSRQVDELOLGDGHV GH FDGD FDUJR H
FRPSHWLWLYRVDRPHUFDGRGHWUDEDOKRUHIHUHQFLDOHVWDEHOHFHQGRGLUHWUL]HVSDUDDIL[DomRGHHYHQWXDO
UHPXQHUDomRHEHQHItFLRVFRQFHGLGRVDRVH[HFXWLYRV
&DEH j $VVHPEOHLD GH DFLRQLVWDV IL[DU D UHPXQHUDomR JOREDO DQXDO GRV PHPEURV GR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRGD'LUHWRULDHGR&RQVHOKR)LVFDOVHLQVWDODGRDLQGDTXHWDOUHPXQHUDomRVHMDSDJD
SHODVVXEVLGLiULDVGD&RPSDQKLDREVHUYDGRTXHFDEHUiDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGHOLEHUDUVREUH
D GLVWULEXLomR LQGLYLGXDO GD UHPXQHUDomR GR SUySULR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR GD 'LUHWRULD H GR
&RQVHOKR)LVFDOVHLQVWDODGR
E 

FRPSRVLomRGDUHPXQHUDomR

L 

GHVFULomRGRVHOHPHQWRVGDUHPXQHUDomRHRVREMHWLYRVGHFDGDXPGHOHV

&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
$UHPXQHUDomRGRVPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRpGLYLGLGDHP L UHPXQHUDomRIL[DDTXDO
pDOLQKDGDFRPSUiWLFDVGHPHUFDGRH LL SODQRGHDVVLVWrQFLDPpGLFDH[HFXWLYDVHQGRHVWHGHDGHVmR
RSFLRQDO $GLFLRQDOPHQWH RV PHPEURV GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR VmR REULJDWRULDPHQWH
UHHPEROVDGRVSHODVGHVSHVDVGHORFRPRomRHHVWDGLDQHFHVViULDVDRGHVHPSHQKRGHVXDIXQomR
$UHPXQHUDomRGRVPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRpIL[DHPHQVDOEDVHDGDQDGHGLFDomRGH
WHPSRUHVSRQVDELOLGDGHGHVXDVDWULEXLo}HVHSHVTXLVDVGHPHUFDGR
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'LUHWRULD(VWDWXWiULD
2VGLUHWRUHVHVWDWXWiULRVGD&RPSDQKLDUHFHEHUmRXPSUyODERUHPHQVDOIL[RGHILQLGRGHDFRUGRFRP
DQHJRFLDomRLQGLYLGXDOFRPFDGDXPGRVGLUHWRUHVHVWDWXWiULRVRULHQWDGDGHQWUHRXWURVIDWRUHVSRU
SHVTXLVDVVDODULDLVUHIHUHQWHVDRVHWRUGRYDUHMRSULQFLSDOPHQWHDGYLQGDVGHVLPLODUHVGHDWXDomRGD
&RPSDQKLDREVHUYDGDVDVGLVSRVLo}HVGHVWD3ROtWLFD
2V GLUHWRUHV HVWDWXWiULRV GD &RPSDQKLD UHFHEHUmR YDORUHV D WtWXOR GH 3DUWLFLSDomR QRV /XFURV H
5HVXOWDGRV ³3/5´ GD&RPSDQKLDQRVOLPLWHVHVWDEHOHFLGRVDQXDOPHQWHQRSODQRGH3/5REVHUYDGD
DHOHJLELOLGDGHGHWDLVGLUHWRUHVHGHVGHTXHVHMDPDWLQJLGDVDVPHWDVHVWDEHOHFLGDVQRSODQRGH3/5
2VGLUHWRUHVHVWDWXWiULRVGD&RPSDQKLDSRGHUmRWHUGLUHLWRjSDUWLFLSDomRQRSODQRGHRSomRGHFRPSUD
GHDo}HVREVHUYDGRVRVUHJUDPHQWRVGHILQLGRVQRSODQRPHQFLRQDGRQD3ROtWLFDGH5HPXQHUDomR
2V GLUHWRUHV HVWDWXWiULRV GD &RPSDQKLD SRGHUmR VHU HOHJtYHLV DRV VHJXLQWHV EHQHItFLRV L SODQR GH
VD~GH LL SODQRRGRQWROyJLFR LLL YDOHDOLPHQWDomR LY YDOHUHIHLomR Y VHJXURGHYLGDH YL RXWURV
'LUHWRULD1mR(VWDWXWiULD
$VVLPFRPRRVGLUHWRUHVHVWDWXWiULRVRVGLUHWRUHVQmRHVWDWXWiULRVGD&RPSDQKLDUHFHEHUmRXPSUy
ODERUH PHQVDO GHILQLGR GH DFRUGR FRP D QHJRFLDomR LQGLYLGXDO FRP FDGD XP GHVVHV PHPEURV
RULHQWDGDGHQWUHRXWURVIDWRUHVSRUSHVTXLVDVVDODULDLVUHIHUHQWHVDRVHWRUGRYDUHMRSULQFLSDOPHQWH
DGYLQGDVGHVLPLODUHVGHDWXDomRGD&RPSDQKLDREVHUYDGRRGLVSRVWRQD3ROtWLFDGH5HPXQHUDomR
2VGLUHWRUHVH[HFXWLYRVGD&RPSDQKLDUHFHEHUmRRVYDORUHVDWtWXORGH3/5GD&RPSDQKLDQRVOLPLWHV
HVWDEHOHFLGRVDQXDOPHQWHQRSODQRGH3/5REVHUYDGDDHOHJLELOLGDGHGHWDLVGLUHWRUHVHGHVGHTXH
VHMDPDWLQJLGDVDVPHWDVHVWDEHOHFLGDVQRSODQRGH3/5
2VGLUHWRUHVH[HFXWLYRVGD&RPSDQKLDSRGHUmRWHUGLUHLWRjSDUWLFLSDomRQRSODQRGHRSomRGHFRPSUD
GHDo}HVREVHUYDGRVRVUHJUDPHQWRVGHILQLGRVQRSODQRPHQFLRQDGRQD3ROtWLFDGH5HPXQHUDomR
2VGLUHWRUHVH[HFXWLYRVGD&RPSDQKLDWDPEpPSRGHUmRVHUHOHJtYHLVDRVVHJXLQWHVEHQHItFLRV L SODQR
GHVD~GH LL SODQRRGRQWROyJLFR LLL YDOHDOLPHQWDomR LY YDOHUHIHLomR Y VHJXURGHYLGDH YL 
RXWURV
&RQVHOKR)LVFDO
2V PHPEURV GR &RQVHOKR )LVFDO UHFHEHP VRPHQWH UHPXQHUDomR IL[D D TXDO p HTXLYDOHQWH D SHOR
PHQRVRPtQLPROHJDOFRQIRUPHGHOLEHUDGRHP$VVHPEOHLD*HUDOQmRSRGHQGRVHULQIHULRUSDUDFDGD
PHPEURHPH[HUFtFLRDGDUHPXQHUDomRHPPpGLDDWULEXtGDDFDGDGLUHWRUQmRFRPSXWDGRVRV
EHQHItFLRVYHUEDVGHUHSUHVHQWDomRHUHPXQHUDomRYDULiYHO$GLFLRQDOPHQWHRVPHPEURVGR&RQVHOKR
)LVFDO VmR REULJDWRULDPHQWH UHHPEROVDGRV SHODV GHVSHVDV GH ORFRPRomR H HVWDGLD QHFHVViULDV DR
GHVHPSHQKRGHVXDIXQomR
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&RPLWrV
2V PHPEURV QmR SDUWLFLSDQWHV GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR TXH IL]HUHP SDUWH GR &RPLWr GH
$XGLWRULD5LVFRVH)LQDQoDVRXGR&RPLWrGH3HVVRDV&XOWXUDH*RYHUQDQoDDVVLPFRPRGHRXWURV
&RPLWrV DSURYDGRV SHOR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR UHFHEHP KRQRUiULRV IL[RV PHQVDLV VHJXLQGR R
SDGUmR GH PHUFDGR H[FHWR FRODERUHV LQWHUQRV TXH QmR UHFHEHUmR QHQKXP WLSR DGLFLRQDO GH
UHPXQHUDomR SHOD SDUWLFLSDomR HP &RPLWrV $GLFLRQDOPHQWH RV PHPEURV GRV &RPLWrV VmR
REULJDWRULDPHQWHUHHPEROVDGRVSHODVGHVSHVDVGHORFRPRomRHHVWDGLDQHFHVViULDVDRGHVHPSHQKRGH
VXDIXQomR
3RUILPYDOHDSRQWDUTXHD&RPSDQKLDDSURYRXHPGHVHWHPEURGH3ODQRGH5HPXQHUDomR
EDVHDGR HP Do}HV SDUD R TXDO HVWmR HOHJtYHLV RV SDUWLFLSDQWHV GHWHUPLQDGRV SHOR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRHSHOR&RPLWr3DUDPDLRUHVLQIRUPDo}HVVREUHR3ODQRIDYRUYHULILFDURLWHPGHVWH
)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
LL 

TXDODSURSRUomRGHFDGDHOHPHQWRQDUHPXQHUDomRWRWDO

&RQVLGHUDQGRTXHD&RPSDQKLDIRLFRQVWLWXtGDHPGHPDLRGHQmRKiLQIRUPDo}HVDVHUHP
SUHVWDGDVVREUHRVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGHH
$VVLPDSUHVHQWDPRVDEDL[RDVLQIRUPDo}HVFRPELQDGDVGHVXDVVXEVLGLiULDV7HOOHULQDH&RQLSDSDUD
RVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGHH
,QIRUPDomR&RPELQDGD 7HOOHULQDH&RQLSD ±H[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHP


5HPXQHUDomR
)L[D

5HPXQHUDomR
9DULiYHO

5HPXQHUDomR
EDVHDGDHP
Do}HV

7RWDO

&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

1$

1$

1$

1$





1$



'LUHWRULD


,QIRUPDomR&RPELQDGD 7HOOHULQDH&RQLSD ±H[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHP


5HPXQHUDomR
)L[D

5HPXQHUDomR
9DULiYHO

5HPXQHUDomR
EDVHDGDHP
Do}HV

7RWDO

&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

1$

1$

1$

1$





1$



'LUHWRULD


,QIRUPDomR&RPELQDGD 7HOOHULQDH&RQLSD ±H[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHP

&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
'LUHWRULD

5HPXQHUDomR
)L[D

5HPXQHUDomR
9DULiYHO

5HPXQHUDomR
EDVHDGDHP
Do}HV

7RWDO

1$

1$

1$

1$





1$
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LLL 

PHWRGRORJLDGHFiOFXORHGHUHDMXVWHGHFDGDXPGRVHOHPHQWRVGDUHPXQHUDomR

2YDORUJOREDOPi[LPRDVHUSDJRDRVDGPLQLVWUDGRUHVDWtWXORGHUHPXQHUDomRpGHWHUPLQDGRSHOD
$VVHPEOHLD*HUDOGH$FLRQLVWDVHVWDQGRDUHPXQHUDomRJOREDOPi[LPDSDUDWDOS~EOLFRDWHQGHQGRDRV
OLPLWHVLPSRVWRVSHORDUWLJRGD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HV
$UHPXQHUDomRLQGLYLGXDOGRV'LUHWRUHV(VWDWXWiULRVH1mR(VWDWXWiULRVpGHWHUPLQDGDSHOR&RQVHOKR
GH$GPLQLVWUDomRFRPEDVHHPDYDOLo}HVDSUHVHQWDGDVSHOR&RPLWrGH3HVVRDV&XOWXUDH*RYHUQDQoD
SDXWDGDVHPUHIHUrQFLDVGHPHUFDGRSDUDSRVLo}HVGHFRPSOH[LGDGHVLPLODUSRGHQGRVHUXWLOL]DGDVQD
FRPSDUDomRHPSUHVDVGRPHUFDGRHPJHUDOGHDFRUGRFRPDIXQomR
2&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRWDPEpPpUHVSRQViYHOSRUGHWHUPLQDUDQXDOPHQWHRtQGLFHGHUHDMXVWH
GHKRQRUiULRVIL[RVGRVGHPDLVyUJmRV(PUHODomRDRSUySULR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRRtQGLFHGH
UHDMXVWHVHUiR,3&$
LY 

UD]}HVTXHMXVWLILFDPDFRPSRVLomRGDUHPXQHUDomR

2PRGHORHDFRPSRVLomRGDUHPXQHUDomRWrPRREMHWLYRGHUHIOHWLUDVUHVSRQVDELOLGDGHVGRVFDUJRV
RFXSDGRVSHORVDGPLQLVWUDGRUHVGD&RPSDQKLDDVSUiWLFDVGHPHUFDGRHVHXQtYHOGHFRPSHWLWLYLGDGH
GHIRUPDDDWHQGHUDVQHFHVVLGDGHVHVWUDWpJLFDVGD&RPSDQKLDHDWUDLUUHWHUHPRWLYDUSURILVVLRQDLV
OHYDQGRVHPSUHHPFRQVLGHUDomRDPHULWRFUDFLD
Y 

DH[LVWrQFLDGHPHPEURVQmRUHPXQHUDGRVSHORHPLVVRUHDUD]mRSDUDHVVHIDWR

1mRDSOLFiYHOYLVWRTXHD&RPSDQKLDQmRSRVVXLPHPEURVQmRUHPXQHUDGRV
F 
SULQFLSDLV LQGLFDGRUHV GH GHVHPSHQKR TXH VmR OHYDGRV HP FRQVLGHUDomR QD
GHWHUPLQDomRGHFDGDHOHPHQWRGDUHPXQHUDomR
3DUDDSDUFHODIL[DGDUHPXQHUDomRVmRFRQVLGHUDGDVSHVTXLVDVVDODULDLVGRPHUFDGRHDYDOLDo}HVGH
GHVHPSHQKRLQGLYLGXDLVDWUHODGRVDRQtYHOGDUHVSRQVDELOLGDGHGDIXQomRH[HUFLGD$GLFLRQDOPHQWHp
FRQVLGHUDGDDTXDOLILFDomRSURILVVLRQDOSDUDRH[HUFtFLRGDIXQomR
2VLQGLFDGRUHVOHYDGRVHPFRQVLGHUDomRQDGHWHUPLQDomRGDUHPXQHUDomRYDULiYHOID]HPSDUWHGHXP
VLVWHPDGHJHVWmRGHPHWDVLQGLYLGXDLVHGDVLQWHQo}HVHVWUDWpJLFDVGD&RPSDQKLDTXHFRQVLGHUDPRV
UHVXOWDGRVFRUSRUDWLYRVRVUHVXOWDGRVLQGLYLGXDLVHDDYDOLDomRFRPSRUWDPHQWDO
$VGHILQLo}HVGRSODQHMDPHQWRHVWUDWpJLFRGD&RPSDQKLDVmRFRQVLGHUDGDVQDUHPXQHUDomRYDULiYHO
GD'LUHWRULDHVWDWXWiULDHQmRHVWDWXWiULDHQJOREDQGRRVUHVXOWDGRVILQDQFHLURVGDVUHVSHFWLYDViUHDV
VREDUHVSRQVDELOLGDGHGRVDGPLQLVWUDGRUHVHRVUHVXOWDGRVILQDQFHLURVFRQVROLGDGRVGD&RPSDQKLD
FRPRIDWXUDPHQWRHOXFUDWLYLGDGHEHPFRPRLQGLFDGRUHVRSHUDFLRQDLVFRPRQtYHOGHVDWLVIDomRGRV
FOLHQWHVtQGLFHGHURWDWLYLGDGHGHFRODERUDGRUHVHQWUHRXWURV
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G 
FRPR D UHPXQHUDomR p HVWUXWXUDGD SDUD UHIOHWLU D HYROXomR GRV LQGLFDGRUHV GH
GHVHPSHQKR
$ UHPXQHUDomR YDULiYHO GRV GLUHWRUHV HVWDWXWiULRV RX QmR GD &RPSDQKLD HVWi YLQFXODGD jV PHWDV
HVWDEHOHFLGDVHDRVLQGLFDGRUHVGHGHVHPSHQKRGHILQLGRVSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR7DLVPHWDV
HLQGLFDGRUHVGHYHPFRQVLGHUDURVUHVXOWDGRVKLVWyULFRVHRSODQHMDPHQWRHVWUDWpJLFRGD&RPSDQKLD
H 
FRPRDSROtWLFDRXSUiWLFDGHUHPXQHUDomRVHDOLQKDDRVLQWHUHVVHVGRHPLVVRUGH
FXUWRPpGLRHORQJRSUD]R
$SUiWLFDGHUHPXQHUDomRGD&RPSDQKLDHVWiHVWUXWXUDGDSDUDHVWLPXODUVHXVDGPLQLVWUDGRUHVDVH
PDQWHUHPDOLQKDGRVDRVREMHWLYRVGDRUJDQL]DomRHDEXVFDUDUHDOL]DomRGDVPHWDVHVWDEHOHFLGDVSHOR
&RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR &RP LVVR D &RPSDQKLD HQWHQGH TXH VHXV DGPLQLVWUDGRUHV EXVFDP D
PHOKRU UHQWDELOLGDGH GRVSURMHWRV SRUHOD GHVHQYROYLGRV $LQGDRV LQFHQWLYRV GH ORQJR SUD]R IRUDP
SHQVDGRVFRPYLVWDVDSURPRYHUDUHWHQomRGRVDGPLQLVWUDGRUHV
$SRUomRIL[DGDUHPXQHUDomREXVFDUHFRQKHFHURYDORUGRVFDUJRVHFRQWULEXLUSDUDDUHWHQomRGRV
DGPLQLVWUDGRUHV R TXH SURSRUFLRQD PDLRU HVWDELOLGDGH H TXDOLGDGH GDV DWLYLGDGHV j &RPSDQKLD $
SRUomRYDULiYHOSURSRUFLRQDFRPSHQVDomRILQDQFHLUDDRVGLUHWRUHVFRQIRUPHDVPHWDVVmRDWLQJLGDV
YLVDQGRDOLQKDURVREMHWLYRVGDHPSUHVDHGRVGLUHWRUHVQDEXVFDSRUPDLRUHILFLrQFLDHUHQWDELOLGDGH
I 
H[LVWrQFLD GH UHPXQHUDomR VXSRUWDGD SRU VXEVLGLiULDV FRQWURODGDV RX
FRQWURODGRUHVGLUHWRVRXLQGLUHWRV
2V DGPLQLVWUDGRUHV GD &RPSDQKLD GHVGH D FRQVWLWXLomR GD &RPSDQKLD VmR UHPXQHUDGRV SHODV
VXEVLGLiULDVRSHUDFLRQDLVGD&RPSDQKLDTXDLVVHMDP7HOOHULQDH&RQLSD
'HVVD IRUPD DV VXEVLGLiULDV GD &RPSDQKLD UHFRQKHFHP HP VHXV UHVXOWDGRV D UHPXQHUDomR GRV
DGPLQLVWUDGRUHVGD&RPSDQKLD
J 
H[LVWrQFLD GH TXDOTXHU UHPXQHUDomR RX EHQHItFLR YLQFXODGR j RFRUUrQFLD GH
GHWHUPLQDGRHYHQWRVRFLHWiULRWDOFRPRDDOLHQDomRGRFRQWUROHVRFLHWiULRGRHPLVVRU
1D GDWD GHVWH )RUPXOiULR QmR Ki TXDOTXHU UHPXQHUDomR RX EHQHItFLR YLQFXODGR j RFRUUrQFLD GH
GHWHUPLQDGRHYHQWRVRFLHWiULRWDOFRPRDDOLHQDomRGRFRQWUROHVRFLHWiULRGD&RPSDQKLD
K 
SUiWLFDVHSURFHGLPHQWRVDGRWDGRVSHORFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRSDUDGHILQLUD
UHPXQHUDomRLQGLYLGXDOGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRHGDGLUHWRULDLQGLFDQGR
L 
RVyUJmRVHFRPLWrVGRHPLVVRUTXHSDUWLFLSDPGRSURFHVVRGHFLVyULRLGHQWLILFDQGR
GHTXHIRUPDSDUWLFLSDP
3DUWLFLSDPGRSURFHVVRGHFLVyULRVREUHUHPXQHUDomRD$VVHPEOHLD*HUDOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
HR&RPLWrGH3HVVRDV&XOWXUDH*RYHUQDQoD
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$$VVHPEOHLD*HUDOIL[DDUHPXQHUDomRJOREDODQXDOGRVPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD
'LUHWRULD H GR &RQVHOKR )LVFDO VH LQVWDODGR REVHUYDGR TXH FDEHUi DR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR
GHOLEHUDU VREUH D GLVWULEXLomR LQGLYLGXDO GD UHPXQHUDomR GR SUySULR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR GD
'LUHWRULDHGR&RQVHOKR)LVFDOVHLQVWDODGR
&DEHWDPEpPDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRDSURYDUDUHPXQHUDomRGRV&RPLWrVGD&RPSDQKLDTXDLV
VHMDPR&RPLWrGH$XGLWRULD5LVFRVH)LQDQoDVHR&RPLWrGH3HVVRDV&XOWXUDH*RYHUQDQoD
3RUILPFDEHDR&RPLWrGH3HVVRDV&XOWXUDH*RYHUQDQoDDYDOLDUHUHFRPHQGDUSROtWLFDVHRXSUiWLFDV
GHUHPXQHUDomRHPLWLQGRUHFRPHQGDo}HVGHPHOKRUHVSUiWLFDVDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
LL 
FULWpULRV H PHWRGRORJLD XWLOL]DGD SDUD D IL[DomR GD UHPXQHUDomR LQGLYLGXDO
LQGLFDQGRVHKiDXWLOL]DomRGHHVWXGRVSDUDDYHULILFDomRGDVSUiWLFDVGHPHUFDGRHHP
FDVRSRVLWLYRRVFULWpULRVGHFRPSDUDomRHDDEUDQJrQFLDGHVVHVHVWXGRV
2 &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR H R &RPLWr GH 3HVVRDV &XOWXUD H *RYHUQDQoD UHDOL]DP SHVTXLVDV GH
PHUFDGRSHULyGLFDVFRPYLVWDVDLGHQWLILFDURVSDUkPHWURVGHUHPXQHUDomRQRVHJPHQWRGHDWXDomR
GD &RPSDQKLD H FDVR QHFHVViULR FRQWUDWDP HPSUHVDV GH FRQVXOWRULD HVSHFLDOL]DGDV QR WHPD HP
TXHVWmR
LLL  FRPTXHIUHTXrQFLDHGHTXHIRUPDRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRDYDOLDDDGHTXDomR
GDSROtWLFDGHUHPXQHUDomRGRHPLVVRU
2&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRDYDOLDQRPtQLPRDQXDOPHQWHDDGHTXDomRGD3ROtWLFDGH5HPXQHUDomR
HSULQFLSDOPHQWHDDWXDOL]DomRHRXDSOLFDELOLGDGHGDSUiWLFDDGRWDGD$GLFLRQDOPHQWHFDEHDR&RPLWr
GH3HVVRDV&XOWXUDH*RYHUQDQoDUHDOL]DUUHFRPHQGDo}HVVREUHSRVVtYHLVDOWHUDo}HVHDGHTXDo}HVGD
3ROtWLFDGH5HPXQHUDomRDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHPYLVWDGHDYDQoRVGRPHUFDGR
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Remuneração total prevista para o Exercício Social corrente 31/12/2019 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

5,00

6,00

0,00

11,00

Nº de membros remunerados

4,00

6,00

0,00

10,00

1.800.000,00

6.133.180,00

0,00

7.933.180,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45.000,00

0,00

0,00

45.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bônus

0,00

5.520.000,00

0,00

5.520.000,00

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

0,00

0,00

0,00

Conforme disposto no OFÍCIO
CIRCULAR/CVM/SEP/N° 03/2019, o
número de membros do Conselho de
Administração, da Diretoria
Estatutária e do Conselho Fiscal
(letra “b”) foram apurados de acordo
com a média anual do número de
membros de cada órgão apurado
mensalmente, com duas casas
decimais.

Conforme disposto no OFÍCIO
CIRCULAR/CVM/SEP/N°
03/2019, o número de membros
do Conselho de Administração,
da Diretoria Estatutária e do
Conselho Fiscal (letra “b”) foram
apurados de acordo com a
média anual do número de
membros de cada órgão
apurado mensalmente, com
duas casas decimais.

Conforme disposto no OFÍCIO
CIRCULAR/CVM/SEP/N°
03/2019, o número de membros
do Conselho de Administração,
da Diretoria Estatutária e do
Conselho Fiscal (letra “b”) foram
apurados de acordo com a
média anual do número de
membros de cada órgão
apurado mensalmente, com
duas casas decimais.

1.845.000,00

11.653.180,00

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

Observação

Total da remuneração

13.498.180,00

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

4,00

0,00

4,00

Nº de membros remunerados

0,00

4,00

0,00

4,00

Salário ou pró-labore

0,00

1.109.285,93

0,00

1.109.285,93

Benefícios direto e indireto

0,00

0,00

0,00

0,00

Remuneração fixa anual

690

PÁGINA: 290 de 376

Formulário de Referência - 2019 - Vivara Participações S.A.

Versão : 1

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Bônus

0,00

496.096,39

0,00

496.096,39

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.605.382,32

Descrição de outras
remunerações fixas

Remuneração variável

Descrição de outras
remunerações variáveis

Observação

Conforme disposto no OFÍCIO
CIRCULAR/CVM/SEP/N°
03/2019, o número de membros
do Conselho de Administração,
da Diretoria Estatutária e do
Conselho Fiscal (letra “b”) foram
apurados de acordo com a
média anual do número de
membros de cada órgão
apurado mensalmente, com
duas casas decimais.

Total da remuneração

0,00

1.605.382,32

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

4,00

0,00

4,00

Nº de membros remunerados

0,00

4,00

0,00

4,00

Salário ou pró-labore

0,00

1.185.270,99

0,00

1.185.270,99

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

316.577,39

0,00

316.577,39

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

0,00

Remuneração fixa anual

Descrição de outras
remunerações fixas

Remuneração variável
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Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.501.848,38

Descrição de outras
remunerações variáveis

Observação

Conforme disposto no OFÍCIO
CIRCULAR/CVM/SEP/N°
03/2019, o número de membros
do Conselho de Administração,
da Diretoria Estatutária e do
Conselho Fiscal (letra “b”) foram
apurados de acordo com a
média anual do número de
membros de cada órgão
apurado mensalmente, com
duas casas decimais.

Total da remuneração

0,00

1.501.848,38

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2016 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

0,00

2,00

0,00

2,00

Nº de membros remunerados

0,00

2,00

0,00

2,00

Salário ou pró-labore

0,00

193.542,99

0,00

193.542,99

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

3.662,66

0,00

3.662,66

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

Remuneração fixa anual

Descrição de outras
remunerações fixas

Remuneração variável

Descrição de outras
remunerações variáveis
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Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

Observação

Total da remuneração

Versão : 1
0,00

0,00

0,00

0,00

197.205,65

Conforme disposto no OFÍCIO
CIRCULAR/CVM/SEP/N°
03/2019, o número de membros
do Conselho de Administração,
da Diretoria Estatutária e do
Conselho Fiscal (letra “b”) foram
apurados de acordo com a
média anual do número de
membros de cada órgão
apurado mensalmente, com
duas casas decimais.
0,00

197.205,65
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fiscal
  5HPXQHUDomR YDULiYHO GR FRQVHOKR GH DGPLQLVWUDomR GLUHWRULD HVWDWXWiULD H
FRQVHOKRILVFDO
&RQVLGHUDQGRTXHD&RPSDQKLDQmRHVWDYDFRQVWLWXtGDHPGHGH]HPEURGHH
DSUHVHQWDPRVSDUDWDLVH[HUFtFLRVVRFLDLVDVLQIRUPDo}HVFRPELQDGDVGDVVXEVLGLiULDVRSHUDFLRQDLVGD
&RPSDQKLDD7HOOHULQDHD&RQLSD
-iSDUDDUHPXQHUDomRYDULiYHOSUHYLVWDSDUDRH[HUFtFLRVRFLDOFRUUHQWHDSUHVHQWDPRVDVLQIRUPDo}HV
UHIHUHQWHVjSUySULD&RPSDQKLD
5HPXQHUDomRYDULiYHOSUHYLVWDSDUDR([HUFtFLRVRFLDOFRUUHQWH±9DORUHV$QXDLV

,WHP$QR

&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR

'LUHWRULD
(VWDWXWiULD

&RQVHOKR)LVFDO

7RWDO

1~PHURWRWDOGH
PHPEURV









1GHPHPEURV
UHPXQHUDGRV









%{QXV









9DORU0tQLPR3UHYLVWR
QRSODQRGH
UHPXQHUDomR

5

5

5

5

9DORU0i[LPR3UHYLVWR
QRSODQRGH
UHPXQHUDomR

5

5

5

5

9DORU3UHYLVWRQR
SODQRGH
UHPXQHUDomRFDVRDV
PHWDVVHMDPDWLQJLGDV

5

5

5

5

3DUWLFLSDomRQRV
5HVXOWDGRV









9DORU0tQLPR3UHYLVWR
QRSODQRGH
UHPXQHUDomR

5

5

5

5

9DORU0i[LPR3UHYLVWR
QRSODQRGH
UHPXQHUDomR

5

5

5

5

9DORU3UHYLVWRQR
SODQRGH
UHPXQHUDomRFDVRDV
PHWDVVHMDPDWLQJLGDV

5

5

5

5
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5HPXQHUDomRYDULiYHOGRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHP

,WHP$QR

&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR

'LUHWRULD
(VWDWXWiULD

&RQVHOKR)LVFDO

7RWDO

1~PHURWRWDOGH
PHPEURV









1GHPHPEURV
UHPXQHUDGRV









%{QXV









9DORU0tQLPR3UHYLVWR
QRSODQRGH
UHPXQHUDomR

5

5

5

5

9DORU0i[LPR3UHYLVWR
QRSODQRGH
UHPXQHUDomR

5

5

5

5

9DORU3UHYLVWRQR
SODQRGH
UHPXQHUDomRFDVRDV
PHWDVVHMDPDWLQJLGDV

5

5

5

5

3DUWLFLSDomRQRV
5HVXOWDGRV









9DORU0tQLPR3UHYLVWR
QRSODQRGH
UHPXQHUDomR

5

5

5

5

9DORU0i[LPR3UHYLVWR
QRSODQRGH
UHPXQHUDomR

5

5

5

5

9DORU3UHYLVWRQR
SODQRGH
UHPXQHUDomRFDVRDV
PHWDVVHMDPDWLQJLGDV

5

5

5

5


5HPXQHUDomRYDULiYHOGRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHP

,WHP$QR

&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR

'LUHWRULD
(VWDWXWiULD

&RQVHOKR)LVFDO

7RWDO

1~PHURWRWDOGH
PHPEURV









1GHPHPEURV
UHPXQHUDGRV









%{QXV









9DORU0tQLPR3UHYLVWR
QRSODQRGH
UHPXQHUDomR

5

5

5

5
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9DORU0i[LPR3UHYLVWR
QRSODQRGH
UHPXQHUDomR

5

5

5

5

9DORU3UHYLVWRQR
SODQRGH
UHPXQHUDomRFDVRDV
PHWDVVHMDPDWLQJLGDV

5

5

5

5

3DUWLFLSDomRQRV
5HVXOWDGRV









9DORU0tQLPR3UHYLVWR
QRSODQRGH
UHPXQHUDomR

5

5

5

5

9DORU0i[LPR3UHYLVWR
QRSODQRGH
UHPXQHUDomR

5

5

5

5

9DORU3UHYLVWRQR
SODQRGH
UHPXQHUDomRFDVRDV
PHWDVVHMDPDWLQJLGDV

5

5

5

5


5HPXQHUDomRYDULiYHOGRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHP
,WHP$QR

&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR

'LUHWRULD
(VWDWXWiULD

&RQVHOKR)LVFDO

7RWDO

1~PHURWRWDOGH
PHPEURV









1GHPHPEURV
UHPXQHUDGRV









%{QXV









9DORU0tQLPR3UHYLVWR
QRSODQRGH
UHPXQHUDomR

5

5

5

5

9DORU0i[LPR3UHYLVWR
QRSODQRGH
UHPXQHUDomR

5

5

5

5

9DORU3UHYLVWRQR
SODQRGH
UHPXQHUDomRFDVRDV
PHWDVVHMDPDWLQJLGDV

5

5

5

5

3DUWLFLSDomRQRV
5HVXOWDGRV









9DORU0tQLPR3UHYLVWR
QRSODQRGH
UHPXQHUDomR

5

5

5

5

9DORU0i[LPR3UHYLVWR
QRSODQRGH
UHPXQHUDomR

5

5

5

5

9DORU3UHYLVWRQR
SODQRGH
UHPXQHUDomRFDVRDV
PHWDVVHMDPDWLQJLGDV

5

5

5

5
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3ODQRGHUHPXQHUDomREDVHDGRHPDo}HVGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRHGLUHWRULD
HVWDWXWiULD
$&RPSDQKLDQmRHUDFRQVWLWXtGDQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHGHPRGR
TXHQmRSRVVXtDSODQRGHUHPXQHUDomREDVHDGRHPDo}HVHPWDOSHUtRGR
1RHQWDQWRDSURYRXHPGHVHWHPEURGHSODQRGHUHPXQHUDomREDVHDGRHPDo}HV ³3ODQR´ 
RTXDOSRVVXtRVVHJXLQWHVWHUPRVHFRQGLo}HV
D 7HUPRVHFRQGLo}HVJHUDLV
23ODQRVHUiDGPLQLVWUDGRSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRTXHSRGHUiGHOHJDUWDOIXQomRHPSDUWH
RXQRWRGRDR&RPLWrRTXDOVHUiFULDGRRXLQGLFDGRSDUDDVVHVVRUDUR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRQD
DGPLQLVWUDomRGR3ODQR
1D PHGLGD HP TXH IRU SHUPLWLGR SRU OHL H SHOR HVWDWXWR VRFLDO GD &RPSDQKLD R &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRHRXR&RPLWrFRQIRUPHRFDVRWHUmRDPSORVSRGHUHVSDUDWRPDUWRGDVDVPHGLGDV
QHFHVViULDVHDGHTXDGDVSDUDDDGPLQLVWUDomRGR3ODQRLQFOXLQGR
D
DFULDomRHDDSOLFDomRGHQRUPDVJHUDLVUHODWLYDVjRXWRUJDGH2So}HVQRVWHUPRVGR3ODQR
DVROXomRGHG~YLGDVGHLQWHUSUHWDomRGR3ODQR
E
DHOHLomRGRV3DUWLFLSDQWHVHDDXWRUL]DomRSDUDRXWRUJDU2So}HVHPVHXIDYRUHVWDEHOHFHQGR
WRGDVDVFRQGLo}HVGDV2So}HVDVHUHPRXWRUJDGDV
F
DDSURYDomRGRV&RQWUDWRVGH2SomRDVHUHPFHOHEUDGRVHQWUHD&RPSDQKLDHFDGDXPGRV
3DUWLFLSDQWHVREVHUYDGDVDVGHWHUPLQDo}HVGR3ODQRH
G
DHPLVVmRGHQRYDV$o}HVGHQWURGROLPLWHGRFDSLWDODXWRUL]DGRRXDDXWRUL]DomRSDUDDOLHQDomR
GH$o}HVHPWHVRXUDULDSDUDVDWLVID]HURH[HUFtFLRGH2So}HVRXWRUJDGDVQRVWHUPRVGR3ODQRHGD
,&90
1RH[HUFtFLRGHVXDFRPSHWrQFLDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRRXR&RPLWrHVWDUiVXMHLWRDSHQDVDRV
OLPLWHVHVWDEHOHFLGRVHPOHLQDUHJXODPHQWDomRGD&90HQR3ODQRILFDQGRFODURTXHR&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomRRXR&RPLWrSRGHUiWUDWDUGHPDQHLUDGLIHUHQFLDGDRVDGPLQLVWUDGRUHVHHPSUHJDGRVGD
&RPSDQKLDRXRXWUDVVRFLHGDGHVVRERVHXFRQWUROHTXHVHHQFRQWUHPHPVLWXDomRVLPLODUQmRHVWDQGR
REULJDGRSRUTXDOTXHUUHJUDGHLVRQRPLDRXDQDORJLDDHVWHQGHUDWRGRVDVFRQGLo}HVTXHHQWHQGD
DSOLFiYHODSHQDVDDOJXPRXDOJXQVDVHXH[FOXVLYRFULWpULR2&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRRXR&RPLWr
SRGHUi DLQGD HVWDEHOHFHU WUDWDPHQWR HVSHFLDO SDUD FDVRV H[FHSFLRQDLV GXUDQWH D HILFiFLD GH FDGD
GLUHLWRGH2SomRGHVGHTXHQmRVHMDPDIHWDGRVRVGLUHLWRVMiFRQFHGLGRVDRV3DUWLFLSDQWHVQHPRV
SULQFtSLRVEiVLFRVGR3ODQR7DOGLVFLSOLQDH[FHSFLRQDOQmRFRQVWLWXLUiSUHFHGHQWHLQYRFiYHOSRURXWURV
3DUWLFLSDQWHV
$VGHOLEHUDo}HVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRRXGR&RPLWrWrPIRUoDYLQFXODQWHSDUDD&RPSDQKLD
UHODWLYDPHQWHDWRGDVDVPDWpULDVUHODFLRQDGDVFRPR3ODQR
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E 3ULQFLSDLVREMHWLYRVGR3ODQR
23ODQRWHPSRUREMHWLYRSHUPLWLUTXHRV3DUWLFLSDQWHVTXHDVVLPGHVHMDUHPSRUVXDOLYUHHHVSRQWkQHD
YRQWDGHHVXMHLWRDGHWHUPLQDGDVFRQGLo}HVSRVVDPLQYHVWLUUHFXUVRVSUySULRVQDDTXLVLomRGH$o}HV
FRP YLVWD D D  DOLQKDU RV LQWHUHVVHV GRV DFLRQLVWDV GD &RPSDQKLD DRV GRV 3DUWLFLSDQWHV H E 
FRPSDUWLOKDUULVFRVHJDQKRVGHIRUPDHTXLWDWLYDHQWUHDFLRQLVWDVH3DUWLFLSDQWHV
F )RUPDFRPRRSODQRFRQWULEXLSDUDHVVHVREMHWLYRV
23ODQRFRQIHUHDRVVHXV3DUWLFLSDQWHVDSRVVLELOLGDGHGHVHUHPDFLRQLVWDVGD&RPSDQKLDHVWLPXODQGR
RVDWUDEDOKDUQDRWLPL]DomRGHWRGRVRVDVSHFWRVTXHSRVVDPYDORUL]DUD&RPSDQKLD
G &RPRRSODQRVHLQVHUHQDSROtWLFDGHUHPXQHUDomRGRHPLVVRU
23ODQRpUHVSRQViYHOSHORDOLQKDPHQWRGHORQJRSUD]RGRVH[HFXWLYRVGD&RPSDQKLDFRQWULEXLQGR
SDUDDVXVWHQWDELOLGDGHGRQHJyFLRGD&RPSDQKLDHDUHWHQomRGHSURILVVLRQDLVTXDOLILFDGRV
H &RPRRSODQRDOLQKDRVLQWHUHVVHVGRVDGPLQLVWUDGRUHVHGRHPLVVRUDFXUWRPpGLRH
ORQJRSUD]R
23ODQRDOLQKDRVLQWHUHVVHVGHDGPLQLVWUDGRUHV&RPSDQKLDHDFLRQLVWDVSRUPHLRGHEHQHItFLRVGH
DFRUGRFRPDSHUIRUPDQFHGDVDo}HVGD&RPSDQKLD3RUPHLRGR3ODQRD&RPSDQKLDEXVFDHVWLPXODU
D PHOKRULD QD JHVWmR H D SHUPDQrQFLD GH VHXV H[HFXWLYRV H HPSUHJDGRV YLVDQGR JDQKRV SHOR
FRPSURPHWLPHQWR FRP RV UHVXOWDGRV GH ORQJR SUD]R H DR GHVHPSHQKR GH FXUWR SUD]R $GHPDLV R
3ODQRYLVDSRVVLELOLWDUj&RPSDQKLDDREWHQomRHPDQXWHQomRGRVVHUYLoRVGHH[HFXWLYRVGHDOWRQtYHO
RIHUHFHQGRDWDLVH[HFXWLYRVFRPRYDQWDJHPDGLFLRQDOVHWRUQDUHPDFLRQLVWDVGDPHVPDQRVWHUPRV
HFRQGLo}HVSUHYLVWRQR3ODQR
I 1~PHURPi[LPRGHDo}HVDEUDQJLGDV
$V2So}HVRXWRUJDGDVQRVWHUPRVGR3ODQRSRGHUmRFRQIHULU2So}HVTXHQmRH[FHGDP FLQFR
SRUFHQWR GDV$o}HVUHSUHVHQWDWLYDVGRFDSLWDOVRFLDOWRWDOGD&RPSDQKLDQDGDWDGHDSURYDomRGHVWH
3ODQRHPEDVHVWRWDOPHQWHGLOXtGDVFRPSXWDQGRVHQHVWHFiOFXORWRGDVDV2So}HVMiRXWRUJDGDVQRV
WHUPRVGR3ODQRH[HUFLGDVRXQmRH[FHWRDTXHODVTXHWHQKDPVLGRH[WLQWDVVHPWHUHPVLGRH[HUFLGDV
HTXHYROWDUmRDILFDUGLVSRQtYHLVSDUDQRYDVRXWRUJDV FRQWDQWRTXHRQ~PHURWRWDOGH$o}HVHPLWLGDV
RXSDVVtYHLVGHVHUHPHPLWLGDVQRVWHUPRVGR3ODQRHVWHMDVHPSUHGHQWURGROLPLWHGRFDSLWDODXWRUL]DGR
GD&RPSDQKLD6HTXDOTXHU2SomRIRUH[WLQWDRXFDQFHODGDVHPWHUVLGRLQWHJUDOPHQWHH[HUFLGDDV
$o}HVYLQFXODGDVDWDLV2So}HVWRUQDUVHmRQRYDPHQWHGLVSRQtYHLVSDUDIXWXUDVRXWRUJDVGH2So}HV
&DVRRQ~PHURHVSpFLHHFODVVHGDV$o}HVH[LVWHQWHVQDGDWDGDDSURYDomRGR3ODQRYHQKDPDVHU
DOWHUDGRVFRPRUHVXOWDGRGHERQLILFDo}HVGHVGREUDPHQWRVJUXSDPHQWRVRXFRQYHUVmRGHDo}HVGH
XPDHVSpFLHRXFODVVHHPRXWUDRXFRQYHUVmRHPDo}HVGHRXWURVYDORUHVPRELOLiULRVHPLWLGRVSHOD
&RPSDQKLDFDEHUiDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRUHDOL]DURDMXVWHFRUUHVSRQGHQWHQRQ~PHURHVSpFLH
H FODVVH GDV $o}HV REMHWR GDV 2So}HV RXWRUJDGDV H VHX UHVSHFWLYR 3UHoR GH ([HUFtFLR GH IRUPD D
PDQWHURHTXLOtEULRGDVUHODo}HVHQWUHDVSDUWHVHYLWDQGRGLVWRUo}HVQDDSOLFDomRGR3ODQR
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J 1~PHURPi[LPRGHRSo}HVDVHUHPRXWRUJDGDV
&DGDRSomRDWULEXLUiDRVHXWLWXODURGLUHLWRjDTXLVLomRRXVXEVFULomRGH XPD DomR1HVVHVHQWLGR
FRQIRUPH PHQFLRQDGR QD DOtQHD ³I´ DFLPD DV Do}HV VRPDGDV jV RSo}HV RX RXWURV GLUHLWRV GH
UHFHELPHQWRGHDo}HVQRkPELWRGR3ODQRSRGHUmRFRQIHULUGLUHLWRVVREUHXPQ~PHURGHDo}HVTXH
QmRH[FHGDDTXDOTXHUWHPSR FLQFRSRUFHQWR GRFDSLWDOVRFLDOWRWDOGD&RPSDQKLDHPEDVHV
WRWDOPHQWHGLOXtGDV
K &RQGLo}HVGHDTXLVLomRGHDo}HV
$ DTXLVLomR GDV Do}HV VH GDUi QRV WHUPRV GR 3ODQR H QRV WHUPRV GRV &RQWUDWRV GH 2SomR $Wp R
PRPHQWRD&RPSDQKLDQmRFHOHEURX&RQWUDWRVGH2SomRFRPRV3DUWLFLSDQWHV
L &ULWpULRVSDUDIL[DomRGRSUHoRGHDTXLVLomRRXH[HUFtFLR
3DUDDVRXWRUJDVGH2So}HVTXHIRUHPUHDOL]DGDVGHQWURGRSUD]RGH VHLV PHVHVFRQWDGRVGDGDWD
GHDSURYDomRGR3ODQRR3UHoRGH([HUFtFLRGHFDGD2SomRVHUiHTXLYDOHQWHDRSUHoRSRU$omRQD
RIHUWDS~EOLFDLQLFLDOGHDo}HVGD&RPSDQKLDQD%FRUULJLGRSHODYDULDomRGR,3&$GHVGHDGDWDGD
RIHUWDS~EOLFDLQLFLDOGHDo}HVDWpDGDWDGRHIHWLYRH[HUFtFLRGD2SomR3DUDDVRXWRUJDVGH2So}HV
VXEVHTXHQWHVR3UHoRGH([HUFtFLRVHUiHTXLYDOHQWHjPpGLDSRQGHUDGDGDVFRWDo}HVGDVDo}HVGH
HPLVVmRGD&RPSDQKLDQRV VHVVHQWD SUHJ}HVQD%LPHGLDWDPHQWHDQWHULRUHVj'DWDGH2XWRUJD
FRUULJLGRSHODYDULDomRGR,3&$GHVGHD'DWDGH2XWRUJDDWpDGDWDGRHIHWLYRH[HUFtFLRGD2SomR
23UHoRGH([HUFtFLRSRU2SomRVHUiUHGX]LGRSHORYDORUSRU$omRGRVGLYLGHQGRVHMXURVVREUHRFDSLWDO
SUySULRGLVWULEXtGRVSHOD&RPSDQKLDDRVDFLRQLVWDVHQWUHD'DWDGH2XWRUJDHDGDWDGRH[HUFtFLRGDV
2So}HVFRUULJLGRSHODYDULDomRGR,3&$GHVGHDGDWDGHGLVWULEXLomRGRVUHIHULGRVGLYLGHQGRVHMXURV
VREUHRFDSLWDOSUySULRDWpDGDWDGRH[HUFtFLRGDV2So}HV
2H[HUFtFLRGDV2So}HVVRPHQWHSRGHUiVHUUHDOL]DGRQRVSHUtRGRVDVHUHPLQGLFDGRVSHOR&RQVHOKR
GH$GPLQLVWUDomRRXSHOR&RPLWrVHQGRFHUWRTXHGXUDQWHDYLJrQFLDGR3ODQRGHYHUiKDYHUDRPHQRV
XP SHUtRGR HP FDGD H[HUFtFLR ILVFDO SDUD H[HUFtFLR GDV 2So}HV $ WLWXODULGDGH GDV $o}HV DGTXLULGDV
PHGLDQWHRH[HUFtFLRGDV2So}HVVHUiWUDQVIHULGDDRV3DUWLFLSDQWHVDSyVDTXLWDomRGRFRUUHVSRQGHQWH
3UHoR GH ([HUFtFLR REVHUYDGRV RV SURFHGLPHQWRV H SUD]RV H[LJLGRV SHOR DJHQWH HVFULWXUDGRU RX
FXVWRGLDQWHGDV$o}HV
M &ULWpULRVSDUDIL[DomRGRSUD]RGHH[HUFtFLR
([FHWRVHGHRXWUDIRUPDGHFLGLGRSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRDV2So}HVVHWRUQDUmRH[HUFtYHLV
QD PHGLGD HP TXH RV UHVSHFWLYRV 3DUWLFLSDQWHV SHUPDQHFHUHP FRQWLQXDPHQWH YLQFXODGRV FRPR
DGPLQLVWUDGRU HPSUHJDGR RX SUHVWDGRU GH VHUYLoR GD &RPSDQKLD RX GH RXWUD VRFLHGDGH VRE VHX
FRQWUROHSHORSHUtRGRFRPSUHHQGLGRHQWUHD'DWDGH2XWRUJDHRV3UD]RVGH&DUrQFLDHVSHFLILFDGRV
DEDL[R
D
 YLQWHHFLQFRSRUFHQWR GDV2So}HVSRGHUmRVHUH[HUFLGDVQRWRGRRXHPSDUWHDSyVR
 SULPHLUR DQLYHUViULRGD'DWDGH2XWRUJD
E

 YLQWHHFLQFRSRUFHQWR GDV2So}HVSRGHUmRVHUH[HUFLGDVQRWRGRRXHPSDUWHDSyVR
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 VHJXQGR DQLYHUViULRGD'DWDGH2XWRUJD
F
 YLQWHHFLQFRSRUFHQWR GDV2So}HVSRGHUmRVHUH[HUFLGDVQRWRGRRXHPSDUWHDSyVR
 WHUFHLUR DQLYHUViULRGD'DWDGH2XWRUJDH
G
 YLQWHHFLQFRSRUFHQWR GDV2So}HVSRGHUmRVHUH[HUFLGDVQRWRGRRXHPSDUWHDSyVR
 TXDUWR DQLYHUViULRGD'DWDGH2XWRUJD
$V2So}HVQmRH[HUFLGDVDSyVRDQLYHUViULRGD'DWDGH2XWRUJDSRGHUmRVHUH[HUFLGDVQRVSHUtRGRV
VXEVHTXHQWHVHDVVLPVXFHVVLYDPHQWHSDUDDV2So}HVQmRH[HUFLGDVDSyVRVGHPDLVDQLYHUViULRVDWp
R SUD]R Pi[LPR GH YLJrQFLD GDV 2So}HV TXH VHUi GH  VHLV  DQRV D SDUWLU GD 'DWD GH 2XWRUJD
REVHUYDGRRGLVSRVWRQRLWHPDEDL[RDSyVRTXDODV2So}HVVHUmRFRQVLGHUDGDVDXWRPDWLFDPHQWH
H[WLQWDVLQGHSHQGHQWHPHQWHGHDYLVRSUpYLRRXQRWLILFDomRVHPGLUHLWRDLQGHQL]DomR
2 3DUWLFLSDQWH TXH GHVHMDU H[HUFHU D VXD 2SomR GHYHUi FRPXQLFDU j &RPSDQKLD SRU HVFULWR D VXD
LQWHQomRGHID]rORHLQGLFDUDTXDQWLGDGHGH2So}HVTXHGHVHMDH[HUFHUQRVWHUPRVGRPRGHORGH
FRPXQLFDomRDVHUGLYXOJDGRSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
2&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRSRGHUiGHWHUPLQDUDVXVSHQVmRDH[WHQVmRRXDDOWHUDomRGRSUD]RGR
GLUHLWR DR H[HUFtFLR GDV 2So}HV VHPSUH TXH YHULILFDGDV VLWXDo}HV TXH QRV WHUPRV GD OHL RX
UHJXODPHQWDomRHPYLJRUUHVWULQMDPRXLPSHoDPDQHJRFLDomRGH$o}HVSRUSDUWHGRV3DUWLFLSDQWHV
1HQKXP3DUWLFLSDQWHWHUiTXDLVTXHUGRVGLUHLWRVHSULYLOpJLRVGHDFLRQLVWDGD&RPSDQKLDDWpTXHVXDV
2So}HVVHMDPGHYLGDPHQWHH[HUFLGDVHDVUHVSHFWLYDV$o}HVDGTXLULGDVRXVXEVFULWDVQRVWHUPRVGR
3ODQR H UHVSHFWLYR &RQWUDWR GH 2SomR 1HQKXPD $omR VHUi HQWUHJXH DR WLWXODU HP GHFRUUrQFLD GR
H[HUFtFLR GD 2SomR D QmR VHU TXH WRGDV DV H[LJrQFLDV OHJDLV H UHJXODPHQWDUHV WHQKDP VLGR
LQWHJUDOPHQWHFXPSULGDV
N )RUPDGHOLTXLGDomR
2 3UHoR GH ([HUFtFLR VHUi SDJR j YLVWD H HP GLQKHLUR SHORV 3DUWLFLSDQWHV PHGLDQWH D XWLOL]DomR GH
UHFXUVRVSUySULRVGR3DUWLFLSDQWH
O 5HVWULo}HVjWUDQVIHUrQFLDGDVDo}HV
6DOYRVHSUHYLVWRGHIRUPDGLYHUVDQR&RQWUDWRGH2SomRTXDLVTXHU$o}HVVXEVFULWDVRXDGTXLULGDV
SHORV3DUWLFLSDQWHVHPYLUWXGHGRH[HUFtFLRGDV2So}HVEHPFRPRDTXHODVTXHYHQKDPDVHUSRUHOHV
DGTXLULGDV HP YLUWXGH GH ERQLILFDo}HV GHVGREUDPHQWRV VXEVFULo}HV RX TXDOTXHU RXWUD IRUPD GH
DTXLVLomR EHP FRPR GLUHLWRV GH VXEVFULomR GH $o}HV VRPHQWH SRGHUmR VHU SRU HVWHV QHJRFLDGRV
DOLHQDGRV FHGLGRV RXWUDQVIHULGRV DSyV R GHFXUVR GR SUD]R GH  VHLV  PHVHV FRQWDGRV GD GDWD GH
H[HUFtFLRGDV2So}HVFRUUHVSRQGHQWHVDWDLV$o}HV2V3DUWLFLSDQWHVVHREULJDPDQmRRQHUDUHDQmR
LQVWLWXLUTXDOTXHUJUDYDPHVREUHDV$o}HVDGTXLULGDVRXVXEVFULWDVDRDPSDURGR3ODQRTXHHVWHMDP
VXMHLWDVDHVVDUHVWULomR
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P  &ULWpULRV H HYHQWRV TXH TXDQGR YHULILFDGRV RFDVLRQDUmR D VXVSHQVmR DOWHUDomR RX
H[WLQomRGRSODQR
6HP SUHMXt]R GH TXDOTXHU GLVSRVLomR HP FRQWUiULR SUHYLVWD QR 3ODQR RX HP &RQWUDWR GH 2SomR DV
2So}HV RXWRUJDGDV QRV WHUPRV GR 3ODQR H[WLQJXLUVHmR DXWRPDWLFDPHQWH FHVVDQGR WRGRV RV VHXV
HIHLWRVGHSOHQRGLUHLWRQRVVHJXLQWHVFDVRV
D 

PHGLDQWHRVHXH[HUFtFLRLQWHJUDO

E 

DSyVRGHFXUVRGRSUD]RGHYLJrQFLDGD2SomR

F 

PHGLDQWHRGLVWUDWRGR&RQWUDWRGH2SomR

G 

VHD&RPSDQKLDIRUGLVVROYLGDOLTXLGDGDRXWLYHUVXDIDOrQFLDGHFUHWDGDRX

H 

QDVKLSyWHVHVSUHYLVWDVQRLWHP³Q´DEDL[R

Q (IHLWRVGDVDtGDGRDGPLQLVWUDGRUGRVyUJmRVGRHPLVVRUVREUHVHXVGLUHWRUHVSUHYLVWRV
QRSODQRGHUHPXQHUDomREDVHDGRHPDo}HV
1DV KLSyWHVHV GH 'HVOLJDPHQWR GR3DUWLFLSDQWH RV GLUHLWRV D HOH FRQIHULGRV GH DFRUGR FRP R 3ODQR
SRGHUmRVHUH[WLQWRVRXPRGLILFDGRV6DOYRVHSUHYLVWRGHIRUPDGLYHUVDQR&RQWUDWRGH2SomRVHD
TXDOTXHUWHPSRR3DUWLFLSDQWH
D
GHVOLJDUVHGD&RPSDQKLDSRU L YRQWDGHGR3DUWLFLSDQWHSHGLQGRGHPLVVmRGRVHXHPSUHJR
RXUHQXQFLDQGRDRVHXFDUJRGHDGPLQLVWUDGRURXUHVFLQGLQGRVHXFRQWUDWRGHSUHVWDomRGHVHUYLoR
LL YRQWDGHGD&RPSDQKLDPHGLDQWHGHPLVVmRVHPMXVWDFDXVDRXGHVWLWXLomRGRVHXFDUJR RXQmR
UHFRQGXomRDRFDUJR VHPTXHWHQKDRFRUULGRYLRODomRGRVGHYHUHVHDWULEXLo}HVGHDGPLQLVWUDGRUH
LLL DSRVHQWDGRULDGHVGHTXHHVWDEHOHFLGDGHFRPXPDFRUGRHQWUHR3DUWLFLSDQWHHD&RPSDQKLD  
DV 2So}HV DLQGD QmR H[HUFtYHLV GH DFRUGR FRP R UHVSHFWLYR &RQWUDWR GH 2SomR QD GDWD GR VHX
'HVOLJDPHQWRUHVWDUmRDXWRPDWLFDPHQWHH[WLQWDVGHSOHQRGLUHLWRLQGHSHQGHQWHPHQWHGHDYLVRSUpYLR
RXQRWLILFDomRHVHPGLUHLWRDTXDOTXHULQGHQL]DomRH  DV2So}HVMiH[HUFtYHLVGHDFRUGRFRPR
UHVSHFWLYR&RQWUDWRGH2SomRQDGDWDGRVHX'HVOLJDPHQWRSRGHUmRVHUH[HUFLGDVQRSUD]RGH
GR]H PHVHVFRQWDGRVGDGDWDGH'HVOLJDPHQWRDSyVRTXHWDLV2So}HVUHVWDUmRDXWRPDWLFDPHQWH
H[WLQWDVGHSOHQRGLUHLWRLQGHSHQGHQWHPHQWHGHDYLVRSUpYLRRXQRWLILFDomRHVHPGLUHLWRDTXDOTXHU
LQGHQL]DomR3DUDILQVGHVWDFOiXVXODGDWDGH'HVOLJDPHQWRVLJQLILFDDGDWDGRHIHWLYR'HVOLJDPHQWR
GHVFRQVLGHUDQGRVHTXDOTXHUSHUtRGRGHDYLVRSUpYLR
E
IRU GHVOLJDGR GD &RPSDQKLD SRU YRQWDGH GHVWD PHGLDQWH GHPLVVmR SRU MXVWD FDXVD RX
GHVWLWXLomR GR VHX FDUJR RX QmR UHFRQGXomR DR FDUJR  SRU YLRODU RV GHYHUHV H DWULEXLo}HV GH
DGPLQLVWUDGRUWDLVFRPR L RVSUHYLVWRVQRVDUWVDGD/HL LL FRQGHQDomRSHQDO
UHODFLRQDGDDFULPHVGRORVRVDSUiWLFDSHOR3DUWLFLSDQWHGHDWRVGHVRQHVWRVRXIUDXGXOHQWRVFRQWUDD
&RPSDQKLDRXFRQWUDDVVRFLHGDGHVVRERVHXFRQWUROH LLL TXDOTXHUDWRRXRPLVVmRGHFRUUHQWHGH
GRORRXFXOSDGR3DUWLFLSDQWHHTXHVHMDSUHMXGLFLDODRVQHJyFLRVLPDJHPRXVLWXDomRILQDQFHLUDGD
&RPSDQKLD GH VHXV DFLRQLVWDV RX GH TXDLVTXHU VRFLHGDGHV VRE R VHX FRQWUROH LY  YLRODomR
VLJQLILFDWLYDGRLQVWUXPHQWRTXHUHJXOHRH[HUFtFLRGRPDQGDWRGHDGPLQLVWUDGRUHVWDWXWiULRFHOHEUDGR
SHOR3DUWLFLSDQWHFRPD&RPSDQKLDHRXFRPDVRFLHGDGHVVRERVHXFRQWUROHVHDSOLFiYHORXDLQGD
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13.4 - Plano de remuneração baseado em ações do conselho de administração e diretoria
estatutária
Y  R GHVFXPSULPHQWR GR (VWDWXWR 6RFLDO GD &RPSDQKLD HRX GDV VRFLHGDGHV VRE R VHX FRQWUROH H
GHPDLVGLVSRVLo}HVVRFLHWiULDVDSOLFiYHLVWRGDVDV2So}HVH[HUFtYHLVRXQmRH[HUFtYHLVGHDFRUGRFRP
RUHVSHFWLYR&RQWUDWRGH2SomRQDGDWDGRVHX'HVOLJDPHQWRUHVWDUmRDXWRPDWLFDPHQWHH[WLQWDVGH
SOHQRGLUHLWRLQGHSHQGHQWHPHQWHGHDYLVRSUpYLRRXQRWLILFDomRHVHPGLUHLWRDTXDOTXHULQGHQL]DomR
F
GHVOLJDUVHGD&RPSDQKLDSRUIDOHFLPHQWRRXLQYDOLGH]SHUPDQHQWH  DV2So}HVDLQGDQmR
H[HUFtYHLV GH DFRUGR FRP R UHVSHFWLYR &RQWUDWR GH 2SomR QD GDWD GR VHX 'HVOLJDPHQWR UHVWDUmR
DXWRPDWLFDPHQWHH[WLQWDVGHSOHQRGLUHLWRLQGHSHQGHQWHPHQWHGHDYLVRSUpYLRRXQRWLILFDomRHVHP
GLUHLWRDTXDOTXHULQGHQL]DomRH  DV2So}HVMiH[HUFtYHLVGHDFRUGRFRPRUHVSHFWLYR&RQWUDWRGH
2SomRQDGDWDGRVHX'HVOLJDPHQWRSRGHUmRVHUH[HUFLGDVQRSUD]RGH YLQWH PHVHVFRQWDGRV
GDGDWDGH'HVOLJDPHQWRDLQGDTXHHVVHSUD]RXOWUDSDVVHRSHUtRGRGH VHLV DQRVSUHYLVWRQR3ODQR
DSyVRTXHWDLV2So}HVUHVWDUmRDXWRPDWLFDPHQWHH[WLQWDVGHSOHQRGLUHLWRLQGHSHQGHQWHPHQWHGH
DYLVRSUpYLRRXQRWLILFDomRHVHPGLUHLWRDTXDOTXHULQGHQL]DomR
$GLFLRQDOPHQWHR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRSRGHUiDVHXH[FOXVLYRFULWpULRVHPSUHTXHMXOJDUTXH
RVLQWHUHVVHVVRFLDLVVHUmRPHOKRUDWHQGLGRVSRUWDOPHGLGDGHL[DUGHREVHUYDUDVUHJUDVDOLHVWLSXODGDV
FRQIHULQGRWUDWDPHQWRGLIHUHQFLDGRDGHWHUPLQDGR3DUWLFLSDQWHGHVGHTXHDVQRYDVGLVSRVLo}HVQmR
FDXVHPLPSDFWRDGYHUVRDR3DUWLFLSDQWH
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13.5 - Remuneração baseada em ações do conselho de administração e da diretoria
estatuária
  5HPXQHUDomR EDVHDGD HP Do}HV GR FRQVHOKR GH DGPLQLVWUDomR H GD GLUHWRULD
HVWDWXWiULD
$&RPSDQKLDQmRHUDFRQVWLWXtGDQRVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGH
HGHPRGRTXHQmRSRVVXtDSODQRGHUHPXQHUDomREDVHDGRHPDo}HVHPWDOSHUtRGR
$ &RPSDQKLD DSURYRX HP  GH VHWHPEUR GH  SODQR GH UHPXQHUDomR EDVHDGR HP Do}HV
HQWUHWDQWRDWpDSUHVHQWHGDWDQmRRXWRUJRXRSo}HV
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13.6 - Informações sobre as opções em aberto detidas pelo conselho de administração e
pela diretoria estatuária
,QIRUPDo}HVVREUHDVRSo}HVHPDEHUWRGHWLGDVSHORFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRH
SHODGLUHWRULDHVWDWXiULD
$&RPSDQKLDQmRHUDFRQVWLWXtGDQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHGHPRGR
TXHQmRSRVVXtDRSo}HVDEHUWDVHPWDOSHUtRGR
1RHQWDQWRFDEHHVFODUHFHUTXHDSURYRXHPGHVHWHPEURGHSODQRGHUHPXQHUDomREDVHDGR
HPDo}HV
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13.7 - Opções exercidas e ações entregues relativas à remuneração baseada em ações do
conselho de administração e da diretoria estatuária
2So}HVH[HUFLGDVHDo}HVHQWUHJXHVUHODWLYDVjUHPXQHUDomREDVHDGDHPDo}HVGR
FRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRHGDGLUHWRULDHVWDWXiULD
$&RPSDQKLDQmRHUDFRQVWLWXtGDQRVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGH
HGHPRGRTXHQmRSRVVXtDSODQRGHUHPXQHUDomREDVHDGRHPDo}HVHPWDOSHUtRGR
1RHQWDQWRFDEHHVFODUHFHUTXHDSURYRXHPGHVHWHPEURGHSODQRGHUHPXQHUDomREDVHDGR
HPDo}HV
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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
,QIRUPDo}HVQHFHVViULDVSDUDDFRPSUHHQVmRGRVGDGRVGLYXOJDGRVQRVLWHQV
D0pWRGRGHSUHFLILFDomRGRYDORUGDVDo}HVHGDVRSo}HV
$&RPSDQKLDQmRHUDFRQVWLWXtGDQRVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGH
HGHPRGRTXHQmRSRVVXtDSODQRGHUHPXQHUDomREDVHDGRHPDo}HVHPWDOSHUtRGR
1RHQWDQWRDSURYRXHPGHVHWHPEURGHSODQRGHUHPXQHUDomREDVHDGRHPDo}HVSDUDR
TXDODSUHVHQWDPRVDVLQIRUPDo}HVSHUWLQHQWHVQRLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDYLVWRTXH
DLQGDQmRIRUDPRXWRUJDGDVRSo}HVSDUDGHVFULomRGRVWHUPRVHVSHFtILFRVGR&RQWUDWRGH2SomR
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13.9 - Participações em ações, cotas e outros valores mobiliários conversíveis, detidas por
administradores e conselheiros fiscais - por órgão
3DUWLFLSDo}HVHPDo}HVFRWDVHRXWURVYDORUHVPRELOLiULRVFRQYHUVtYHLVGHWLGDVSRU
DGPLQLVWUDGRUHVHFRQVHOKHLURVILVFDLVSRUyUJmR
6RFLHGDGH
9LYDUD3DUWLFLSDo}HV6$

&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR



'LUHWRULD(VWDWXWiULD
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13.10 - Informações sobre planos de previdência conferidos aos membros do conselho de
administração e aos diretores estatutários
,QIRUPDo}HVVREUHSODQRVGHSUHYLGrQFLDFRQIHULGRVDRVPHPEURVGRFRQVHOKRGH
DGPLQLVWUDomRHDRVGLUHWRUHVHVWDWXWiULRV
1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHQmRIRUDPFRQFHGLGRVSODQRVGHSUHYLGrQFLDVDRVDGPLQLVWUDGRUHV
GD&RPSDQKLD
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4,00
1.025.922,78
125.023,95
438.885,87

4,00

867.166,72

138.878,72

472.512,30

Nº de membros
remunerados

Valor da maior
remuneração(Reais)

Valor da menor
remuneração(Reais)

Valor médio da
remuneração(Reais)

2,00

2,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31/12/2017

31/12/2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31/12/2017

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31/12/2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2016, 2017 e 2018, a Companhia ainda não havia sido constituída. Assim, não há informações da emissora a serem prestadas sobre
os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2016, 2017 e 2018.
No entanto, com vistas a possibilitar a melhor compreensão sobre a estrutura do Grupo, apresentamos as informações combinadas referentes às empresas operacionais do Grupo, quais
sejam: Tellerina e Conipa.

31/12/2017
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Nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2016, 2017 e 2018, a Companhia ainda não havia sido constituída. Assim, não há informações da emissora a serem prestadas sobre
os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2016, 2017 e 2018.
No entanto, com vistas a possibilitar a melhor compreensão sobre a estrutura do Grupo, apresentamos as informações combinadas referentes às empresas operacionais do Grupo, quais
sejam: Tellerina e Conipa.

31/12/2018

Conselho de Administração

Nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2016, 2017 e 2018, a Companhia ainda não havia sido constituída. Assim, não há informações da emissora a serem prestadas sobre
os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2016, 2017 e 2018.
No entanto, com vistas a possibilitar a melhor compreensão sobre a estrutura do Grupo, apresentamos as informações combinadas referentes às empresas operacionais do Grupo, quais
sejam: Tellerina e Conipa.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31/12/2016

31/12/2016

Nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2016, 2017 e 2018, a Companhia ainda não havia sido constituída. Assim, não há informações da emissora a serem prestadas sobre
os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2016, 2017 e 2018.
No entanto, com vistas a possibilitar a melhor compreensão sobre a estrutura do Grupo, apresentamos as informações combinadas referentes às empresas operacionais do Grupo, quais
sejam: Tellerina e Conipa.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31/12/2017

Diretoria Estatutária

31/12/2018

Conselho Fiscal

Nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2016, 2017 e 2018, a Companhia ainda não havia sido constituída. Assim, não há informações da emissora a serem prestadas sobre
os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2016, 2017 e 2018.
No entanto, com vistas a possibilitar a melhor compreensão sobre a estrutura do Grupo, apresentamos as informações combinadas referentes às empresas operacionais do Grupo, quais
sejam: Tellerina e Conipa.

116.229,46

35.730,00

196.728,92

31/12/2016

Conselho de Administração

Versão : 1

31/12/2018

Observação

4,00

31/12/2017

4,00

31/12/2018

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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Nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2016, 2017 e 2018, a Companhia ainda não havia sido constituída. Assim, não há informações da emissora a serem prestadas sobre
os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2016, 2017 e 2018.
No entanto, com vistas a possibilitar a melhor compreensão sobre a estrutura do Grupo, apresentamos as informações combinadas referentes às empresas operacionais do Grupo, quais
sejam: Tellerina e Conipa.

Nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2016, 2017 e 2018, a Companhia ainda não havia sido constituída. Assim, não há informações da emissora a serem prestadas sobre
os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2016, 2017 e 2018.
No entanto, com vistas a possibilitar a melhor compreensão sobre a estrutura do Grupo, apresentamos as informações combinadas referentes às empresas operacionais do Grupo, quais
sejam: Tellerina e Conipa.

31/12/2017

31/12/2016
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Nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2016, 2017 e 2018, a Companhia ainda não havia sido constituída. Assim, não há informações da emissora a serem prestadas sobre
os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2016, 2017 e 2018.
No entanto, com vistas a possibilitar a melhor compreensão sobre a estrutura do Grupo, apresentamos as informações combinadas referentes às empresas operacionais do Grupo, quais
sejam: Tellerina e Conipa.

Conselho Fiscal

Nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2016, 2017 e 2018, a Companhia ainda não havia sido constituída. Assim, não há informações da emissora a serem prestadas sobre
os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2016, 2017 e 2018.
No entanto, com vistas a possibilitar a melhor compreensão sobre a estrutura do Grupo, apresentamos as informações combinadas referentes às empresas operacionais do Grupo, quais
sejam: Tellerina e Conipa.
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13.12 - Mecanismos de remuneração ou indenização para os administradores em caso de
destituição do cargo ou de aposentadoria
0HFDQLVPRVGHUHPXQHUDomRRXLQGHQL]DomRSDUDRVDGPLQLVWUDGRUHVHPFDVRGH
GHVWLWXLomRGRFDUJRRXGHDSRVHQWDGRULD
([FHWRSHORVEHQHItFLRVGHVFULWRVQRTXDGURQmRKiTXDOTXHUDUUDQMRFRQWUDWXDOQHPTXDOTXHU
LQVWUXPHQWR TXH HVWUXWXUHP PHFDQLVPRV GH UHPXQHUDomR RX LQGHQL]DomR SDUD RV PHPEURV GR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHGD'LUHWRULDHPFDVRGHGHVOLJDPHQWRGHVXDVIXQo}HV
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13.13 - Percentual na remuneração total detido por administradores e membros do
conselho fiscal que sejam partes relacionadas aos controladores
  3HUFHQWXDO QD UHPXQHUDomR WRWDO GHWLGR SRU DGPLQLVWUDGRUHV H PHPEURV GR
FRQVHOKRILVFDOTXHVHMDPSDUWHVUHODFLRQDGDVDRVFRQWURODGRUHV
$EDL[R DSUHVHQWDPRV R SHUFHQWXDO QD UHPXQHUDomR WRWDO GHWLGR SRU DGPLQLVWUDGRUHV H PHPEURV GR
&RQVHOKR )LVFDO TXH VHMDP SDUWHV UHODFLRQDGDV DRV FRQWURODGRUHV FRQVLGHUDQGR DV GHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDVFRPELQDGDVGD7HOOHULQDH&RQLSDYLVWRTXHD&RPSDQKLDDLQGDQmRHUDFRQVWLWXtGDHPWDLV
H[HUFtFLRV
&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR

'LUHWRULD(VWDWXWiULD

&RQVHOKR)LVFDO

([HUFtFLRHQFHUUDGRHP








([HUFtFLRHQFHUUDGRHP








([HUFtFLRHQFHUUDGRHP












712

PÁGINA: 312 de 376

Formulário de Referência - 2019 - Vivara Participações S.A.

Versão : 1

13.14 - Remuneração de administradores e membros do conselho fiscal, agrupados por
órgão, recebida por qualquer razão que não a função que ocupam
  5HPXQHUDomR GH DGPLQLVWUDGRUHV H PHPEURV GR FRQVHOKR ILVFDO DJUXSDGRV SRU
yUJmRUHFHELGDSRUTXDOTXHUUD]mRTXHQmRDIXQomRTXHRFXSDP

-XVWLILFDWLYDSDUDRQmRSUHHQFKLPHQWRGRTXDGUR
1mRDSOLFiYHOSRLVRVDGPLQLVWUDGRUHVGD7HOOHULQDH&RQLSDQRVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRVHP
GH GH]HPEUR GH   H  QmR UHFHEHUDP UHPXQHUDomR HPUD]mR GLYHUVD GD IXQomR TXH
RFXSDP

713

PÁGINA: 313 de 376

Formulário de Referência - 2019 - Vivara Participações S.A.

Versão : 1

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

  5HPXQHUDomR GH DGPLQLVWUDGRUHV H PHPEURV GR FRQVHOKR ILVFDO UHFRQKHFLGD QR
UHVXOWDGRGHFRQWURODGRUHVGLUHWRVRXLQGLUHWRVGHVRFLHGDGHVVREFRQWUROHFRPXPHGH
FRQWURODGDVGRHPLVVRU

-XVWLILFDWLYDSDUDRQmRSUHHQFKLPHQWRGRTXDGUR
1mRDSOLFiYHOSRLVQmRKRXYHDGPLQLVWUDGRUHVGD7HOOHULQDH&RQLSDQRVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRV
HPGHGH]HPEURGHHUHPXQHUDGRVSRUFRQWURODGRUHVGLUHWRVRXLQGLUHWRVSRU
VRFLHGDGHVVREFRQWUROHFRPXPRXSRUFRQWURODGDVGHWDLVHPSUHVDV
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13.16 - Outras informações relevantes

2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV
1RVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGHHD&RPSDQKLDDLQGDQmR
KDYLDVLGRFRQVWLWXtGD&RQIRUPHRLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDD&RPSDQKLDIRLFRQVWLWXtGD
HP$VVLPQmRKiLQIRUPDo}HVGDHPLVVRUDDVHUHPSUHVWDGDVVREUHRVH[HUFtFLRVVRFLDLV
HQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGHH
1RHQWDQWRFRPYLVWDVDSRVVLELOLWDUDPHOKRUFRPSUHHQVmRVREUHDHVWUXWXUDGR*UXSRDSUHVHQWDPRV
QRVLWHQVHHPUHODomRDRVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGH
H  DV LQIRUPDo}HV FRPELQDGDV UHIHUHQWHV jV HPSUHVDV RSHUDFLRQDLV GR *UXSR TXDLV VHMDP
7HOOHULQDH&RQLSD
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14.1 - Descrição dos recursos humanos

'HVFULo}HVGRVUHFXUVRVKXPDQRV
D 
Q~PHURGHHPSUHJDGRV WRWDOSRUJUXSRVFRPEDVHQDDWLYLGDGHGHVHPSHQKDGDH
SRUORFDOL]DomRJHRJUiILFD 

$WLYLGDGH
$GPLQLVWUDWLYR

([HUFtFLR6RFLDO&RUUHQWH  
1RUWH

1RUGHVWH

&HQWUR2HVWH

6XO6XGHVWH

7RWDO











'LUHWRULDH[HFXWLYR











(VSHFLDOLVWD











*HUHQWH











2SHUDFLRQDO











6XSHUYLVRU











7pFQLFR
7RWDO






















$WLYLGDGH


1RUWH

1RUGHVWH

&HQWUR2HVWH

6XO6XGHVWH

7RWDO

$GPLQLVWUDWLYR











'LUHWRULDH[HFXWLYR











(VSHFLDOLVWD











*HUHQWH











2SHUDFLRQDO











6XSHUYLVRU











7pFQLFR





















1RUWH

1RUGHVWH

&HQWUR2HVWH

6XO6XGHVWH

7RWDO

$GPLQLVWUDWLYR











'LUHWRULDH[HFXWLYR











7RWDO


$WLYLGDGH



(VSHFLDOLVWD











*HUHQWH











2SHUDFLRQDO











6XSHUYLVRU











7pFQLFR
7RWDO
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$WLYLGDGH

1RUWH

1RUGHVWH

&HQWUR2HVWH

6XO6XGHVWH

7RWDO

$GPLQLVWUDWLYR











'LUHWRULDH[HFXWLYR











(VSHFLDOLVWD











*HUHQWH











2SHUDFLRQDO











6XSHUYLVRU











7pFQLFR





















7RWDO


E 
Q~PHURGHWHUFHLUL]DGRV WRWDOSRUJUXSRVFRPEDVHQDDWLYLGDGHGHVHPSHQKDGDH
SRUORFDOL]DomRJHRJUiILFD 

$WLYLGDGH

1RUWH

([HUFtFLR6RFLDO&RUUHQWH  
1RUGHVWH

&HQWUR
2HVWH

6XO

6XGHVWH

7RWDO

6HJXUDQoD













3RUWDULDHUHFHSomR













/LPSH]D













0DQXWHQomR













6HUYLoRVDGPLQLVWUDWLYRV













2XWURV













7RWDO













1RUWH

1RUGHVWH

&HQWUR
2HVWH

6XO

6XGHVWH

7RWDO

6HJXUDQoD













3RUWDULDHUHFHSomR













/LPSH]D













0DQXWHQomR













6HUYLoRVDGPLQLVWUDWLYRV















$WLYLGDGH



2XWURV













7RWDO
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$WLYLGDGH



1RUWH

1RUGHVWH

&HQWUR
2HVWH

6XO

6XGHVWH

7RWDO

6HJXUDQoD













3RUWDULDHUHFHSomR













/LPSH]D













0DQXWHQomR













6HUYLoRVDGPLQLVWUDWLYRV













2XWURV













7RWDO













1RUGHVWH

&HQWUR
2HVWH

6XGHVWH

7RWDO



$WLYLGDGH



1RUWH

6XO

6HJXUDQoD













3RUWDULDHUHFHSomR













/LPSH]D













0DQXWHQomR













6HUYLoRVDGPLQLVWUDWLYRV













2XWURV













7RWDO














 F 

tQGLFHGHURWDWLYLGDGH

([HUFtFLR6RFLDO&RUUHQWH
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$OWHUDo}HVUHOHYDQWHV5HFXUVRVKXPDQRV
1mRKRXYHTXDOTXHUDOWHUDomRUHOHYDQWHRFRUULGDFRPUHODomRDRVQ~PHURVGLYXOJDGRVQRLWHP
GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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14.3 - Descrição da política de remuneração dos empregados

'HVFULomRGDSROtWLFDGHUHPXQHUDomRGRVHPSUHJDGRV
D 

SROtWLFDGHVDOiULRVHUHPXQHUDomRYDULiYHO

$ &RPSDQKLD FRQVLGHUD VXD SROtWLFD GH 5HFXUVRV +XPDQRV FRPRSDUWH LQWHJUDQWH GH VXD HVWUDWpJLD
HPSUHVDULDOYLVDQGRDVVHJXUDUUHPXQHUDomRHPOLQKDFRPRPHUFDGRFRQGLo}HVGHDWUDLUHUHWHURV
SURILVVLRQDLV SDUD D &RPSDQKLD GHILQLomR GH XPD HVWUXWXUD GH FDUJRV H VDOiULRV DGHTXDGD DRV
SURFHVVRVRUJDQL]DFLRQDLVHRIRUQHFLPHQWRGHXPDEDVHGHFRQGXWDSDUDTXHRFRODERUDGRUFRQKHoD
VXDVDWULEXLo}HVHUHVSRQVDELOLGDGHV
E 

SROtWLFDGHEHQHItFLRV

$&RPSDQKLDQmRSRVVXLXPDSROtWLFDXQLILFDGDGHEHQHItFLRVDGRWDQGRSROtWLFDVUHJLRQDLVRXORFDLV
FRQIRUPHRFDVRHVHPSUHHPREVHUYkQFLDjOHJLVODomRDSOLFiYHO2VHPSUHJDGRVGD&RPSDQKLDVmR
HOHJtYHLVDEHQHItFLRVGLYHUVRVGHDFRUGRFRPRFDUJREHPFRPRGHDFRUGRFRPDOHJLVODomRDSOLFiYHO
F 
FDUDFWHUtVWLFDVGRVSODQRVGHUHPXQHUDomREDVHDGRVHPDo}HVGRVHPSUHJDGRVQmR
DGPLQLVWUDGRUHV LGHQWLILFDQGR L  JUXSR GH EHQHILFLiULRV LL  FRQGLo}HV SDUD H[HUFtFLR
LLL SUHoRGHH[HUFtFLR LY SUD]RGHH[HUFtFLRH Y TXDQWLGDGHGHDo}HVFRPSURPHWLGDV
SHORSODQR
$&RPSDQKLDQmRSRVVXtDSODQRGHRXWRUJDGHRSo}HVGHDo}HVQRVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRVHP
GHGH]HPEURGHH
1RHQWDQWRDSURYRXHPGHVHWHPEURGHSODQRGHUHPXQHUDomREDVHDGRHPDo}HV ³3ODQR´ 
RTXDOSRGHVHUXVXIUXtGRSRUHPSUHJDGRVGD&RPSDQKLDHVXEVLGLiULDVGHDFRUGRFRPGHILQLomRGR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
$VSULQFLSDLVFDUDFWHUtVWLFDVGR3ODQRHVWmRGHVFULWDVQRLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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'HVFULomRGDVUHODo}HVHQWUHRHPLVVRUHVLQGLFDWRV
$&RPSDQKLDPDQWpPXPERPUHODFLRQDPHQWRFRPRVHPSUHJDGRVHFRPRVUHVSHFWLYRVVLQGLFDWRVGH
VXDVFDWHJRULDVVHPKLVWyULFRGHJUHYHRXSDUDOLVDo}HV
6HJXHOLVWDUHIOHWLQGRRVSULQFLSDLVVLQGLFDWRVFRPRVTXDLVD&RPSDQKLDVHUHODFLRQD
(VWDGR
$ODJRDV
$PD]RQDV
$PD]RQDV
%DKLD
%DKLD
&HDUi
'LVWULWR)HGHUDO
(VStULWR6DQWR
*RLiV
0DUDQKmR
0DWR*URVVR
0DWR*URVVRGR6XO
0LQDV*HUDLV
0LQDV*HUDLV
0LQDV*HUDLV
0LQDV*HUDLV
0LQDV*HUDLV
0LQDV*HUDLV
3DUi
3DUDtED
3DUDQi
3DUDQi
3DUDQi
3DUDQi
3DUDQi
3HUQDPEXFR
3HUQDPEXFR
3HUQDPEXFR
3LDXt
5LRGH-DQHLUR
5LRGH-DQHLUR
5LR*UDQGHGR6XO
5LR*UDQGHGR6XO
5LR*UDQGHGR6XO
5LR*UDQGHGR6XO
5LR*UDQGHGR1RUWH
5RQG{QLD
6DQWD&DWDULQD
6DQWD&DWDULQD
6DQWD&DWDULQD
6DQWD&DWDULQD
6DQWD&DWDULQD

6LQGLFDWR
6LQGLFDWRGRV(PSUHJDGRVGR&RPpUFLRGH$ODJRDV
6LQGLFDWRGRV(PSUHJDGRVGR&RPpUFLRGH0DQDXV
6LQGLFDWRGRV7UDEDOKDGRUHVQDV,QG~VWULDVGH-RDOKHULDH/DSLGDomRGH
3HGUDV3UHFLRVDVGH0DQDXV
6LQGLFDWRGRV&RPHUFLiULRVGH6DOYDGRU
6LQGLFDWRGRV(PSUHJDGRVGR&RPpUFLRGH)HLUDGH6DQWDQD
6LQGLFDWRGRV&RPHUFLiULRVGH)RUWDOH]D
6LQGLFDWRGRV(PSUHJDGRVQR&RPpUFLRGR'LVWULWR)HGHUDO
6LQGLFDWRGRV(PSUHJDGRVGR&RPpUFLRGR(VWDGRGR(VStULWR6DQWR
6LQGLFDWRGRV(PSUHJDGRVQR&RPpUFLRGR(VWDGRGH*RLiV
6LQGLFDWRGRV(PSUHJDGRVQR&RPpUFLRGH6mR/XtV
6LQGLFDWRGRV(PSUHJDGRVQR&RPpUFLRGH&XLDEi
6LQGLFDWRGRV(PSUHJDGRVGR&RPpUFLRGH&DPSR*UDQGH
6LQGLFDWRGR&RPpUFLRGH&RQWDJHPH,ELULWp
6LQGLFDWRGRV&RPHUFLiULRVGH%HOR+RUL]RQWHH5HJLmR
6LQGLFDWRGR(PSUHJDGRVQR&RPHUFLRGH8EHUOkQGLDH$UDJXDUL
6LQGLFDWRGRV(PSUHJDGRVQR&RPpUFLRGH%HWLP(VPHUDOGDV0DWHXV
/HPHH,JDUDSp
6LQGLFDWRGRV(PSUHJDGRVQR&RPpUFLRGH-XL]GH)RUD
6LQGLFDWRGRV(PSUHJDGRVQR&RPpUFLRGH8EHUDED
6LQGLFDWRGRV7UDEDOKDGRUHVQR&RPpUFLR/RMLVWDGR0XQLFtSLRGH%HOpP
6LQGLFDWRGRV(PSUHJDGRVQR&RPpUFLRGD*UDQGH-RmR3HVVRD
6LQGLFDWRGRV(PSUHJDGRVQR&RPpUFLRGH&DVFDYHOH5HJLmR
6LQGLFDWRGRV(PSUHJDGRVQR&RPpUFLRGH)R]GR,JXDoX
6LQGLFDWRGRV(PSUHJDGRVQR&RPpUFLRGH0DULQJi
6LQGLFDWRGRV/RMLVWDVGR&RPpUFLR(VWDEHOHFLGRHP6KRSSLQJ&HQWHUVGH
&XULWLED
6LQGLFDWRGRV(PSUHJDGRVQR&RPpUFLR9DUHMLVWDGH6KRSSLQJ&HQWHUGH
/RQGULQD
6LQGLFDWRGRV(PSUHJDGRVGR&RPpUFLRGH&DUXDUX
6LQGLFDWRGRV(PSUHJDGRVQR&RPpUFLRGR-DERDWmRGRV*XDUDUDSHV
6LQGLFDWRGRV(PSUHJDGRVQR&RPpUFLRGR5HFLIH
6LQGLFDWRGRV(PSUHJDGRVQR&RPpUFLRH6HUYLoRGH7HUHVLQD
6LQGLFDWRGRV(PSUHJDGRVQR&RPpUFLRGR5LRGH-DQHLUR
6LQGLFDWRGRV(PSUHJDGRVQR&RPpUFLR1LWHUyLH6mR*RQoDOR
6LQGLFDWRGRV(PSUHJDGRVQR&RPpUFLRGH&DQRDV
6LQGLFDWRGRV(PSUHJDGRVGR&RPpUFLRGH&D[LDVGR6XO
6LQGLFDWRGRV(PSUHJDGRVGR&RPpUFLRGH3HORWDV
6LQGLFDWRGRV(PSUHJDGRVQR&RPpUFLRGH3RUWR$OHJUH
6LQGLFDWRVGRV(PSUHJDGRVQR&RPpUFLRGR5LR*UDQGHGR1RUWH
6LQGLFDWRGRV(PSUHJDGRVQR&RPpUFLRGH3RUWR9HOKR
6LQGLFDWRGRV(PSUHJDGRVQR&RPpUFLRGH%DOQHiULR&DPERUL~
6LQGLFDWRGRV(PSUHJDGRVQR&RPpUFLRGH%OXPHQDX
6LQGLFDWRGRV(PSUHJDGRVQR&RPpUFLRGH)ORULDQySROLV
6LQGLFDWRGRV(PSUHJDGRVQR&RPpUFLRGH-RLQYLOOHH5HJLmR
6LQGLFDWRGRV(PSUHJDGRVQR&RPpUFLRGH6mR-RVpH5HJLmR
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(VWDGR
6mR3DXOR
6mR3DXOR
6mR3DXOR
6mR3DXOR
6mR3DXOR
6mR3DXOR
6mR3DXOR
6mR3DXOR
6mR3DXOR
6mR3DXOR
6mR3DXOR
6mR3DXOR
6mR3DXOR
6mR3DXOR
6mR3DXOR
6mR3DXOR
6mR3DXOR
6mR3DXOR
6mR3DXOR
6mR3DXOR
6HUJLSH
7RFDQWLQV

6LQGLFDWR
6LQGLFDWRGR&RPpUFLR9DUHMLVWDGH&DPSLQDVH5HJLmR
6LQGLFDWRGR&RPpUFLR9DUHMLVWDGH3LUDFLFDEDH5HJLmR
6LQGLFDWRGR&RPpUFLR9DUHMLVWDGH5LEHLUmR3UHWR
6LQGLFDWRGR&RPpUFLR9DUHMLVWDGH6mR5RTXH
6LQGLFDWRGRV&RPHUFLiULRVGR$%&
6LQGLFDWRGRV(PSUHJDGRVGR&RPpUFLRGH*XDUXOKRV
6LQGLFDWRGRV(PSUHJDGRVGR&RPpUFLRGH0DULOLD
6LQGLFDWRGRV(PSUHJDGRVGR&RPpUFLRGH6mR-RVpGRV&DPSRV
6LQGLFDWRGRV(PSUHJDGRVQR&RPpUFLRFRPEDVHWHUULWRULDO0RJLGDV
&UX]HV6X]DQR%LULWLED0LULP6DOHVySROLVH*XDUDUHPD
6LQGLFDWRGRV(PSUHJDGRVQR&RPpUFLRGH%DXUX
6LQGLFDWRGRV(PSUHJDGRVQR&RPpUFLRGH&RWLDH5HJLmR
6LQGLFDWRGRV(PSUHJDGRVQR&RPpUFLRGH)UDQFD
6LQGLFDWRGRV(PSUHJDGRVQR&RPHUFLRGH-XQGLDtH5HJLmR
6LQGLFDWRGRV(PSUHJDGRVQR&RPpUFLRGH2VDVFRH5HJLmR
6LQGLFDWRGRV(PSUHJDGRVQR&RPpUFLRGH3UHVLGHQWH3UXGHQWHH5HJLmR
6LQGLFDWRGRV(PSUHJDGRVQR&RPpUFLRGH6DQWRV
6LQGLFDWRGRV(PSUHJDGRVQR&RPpUFLRGH6mR-RVpGR5LR3UHWR
6LQGLFDWRGRV(PSUHJDGRVQR&RPpUFLRGH6mR3DXOR
6LQGLFDWRGRV(PSUHJDGRVQR&RPpUFLRGH6RURFDED
6LQGLFDWRGRV(PSUHJDGRVQR&RPpUFLRGH7DXEDWp
6LQGLFDWRGRV(PSUHJDGRVGR&RPpUFLRGH$UDFDMX
6LQGLFDWRGRV(PSUHJDGRVGR&RPpUFLRGH7RFDQWLQV
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2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV
1mRKiRXWUDVLQIRUPDo}HVTXHD&RPSDQKLDMXOJXHUHOHYDQWHHPUHODomRDHVWDVHomRTXHQmR
WHQKDPVLGRGLYXOJDGDVQRVGHPDLVLWHQVGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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13.038.186

0

60.844.870

104.305.491

39.114.560

Brasileiro

Brasileiro

Brasileira

Brasileiro

Qtde. de ações (Unidades)

0

0,000%

0,000%

28,000%

48,000%

18,000%

6,000%

Ações ordinárias %

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração: 15/08/2019

OUTROS

Não

219.223.278-08

Márcio Monteiro Kaufman

Não

000.882.608-01

Nelson Kaufman

Não

331.517.148-38

Marina Kaufman Bueno Netto

Não

220.846.998-43

Paulo Kruglensky

Classe ação

Detalhamento por classes de ações (Unidades)

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Sim

Sim

Sim

Sim

Ações %

0

0

0

0

0

0

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista Residente no Exterior

Participa de acordo de acionistas

Nacionalidade-UF

CPF/CNPJ acionista

Acionista

15.1 / 15.2 - Posição acionária

Formulário de Referência - 2019 - Vivara Participações S.A.

Sim

Sim

Sim

Sim

Tipo pessoa

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

Ações preferenciais %

Acionista controlador

15/06/2019

15/06/2019

15/06/2019

15/06/2019

0

0

60.844.870

104.305.491

39.114.560

13.038.186

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Última alteração

PÁGINA: 324 de 376

0,000%

0,000%

28,000%

48,000%

18,000%

6,000%

Total ações %

Versão : 1
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TOTAL

Classe ação

217.303.107

100,000%

Ações ordinárias %

Qtde. de ações (Unidades)

Detalhamento por classes de ações (Unidades)

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações %

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 - 2019 - Vivara Participações S.A.

Tipo pessoa

0,000%

Ações preferenciais %

Acionista controlador

217.303.107

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Última alteração

PÁGINA: 325 de 376

100,000%

Total ações %

Versão : 1
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15.3 - Distribuição de capital
Data da última assembleia / Data da
última alteração

15/06/2019

Quantidade acionistas pessoa física
(Unidades)

4

Quantidade acionistas pessoa jurídica
(Unidades)

0

Quantidade investidores institucionais
(Unidades)

0

Ações em Circulação
Ações em circulação correspondente a todas ações do emissor com exceção das de titularidade do controlador, das pessoas a ele
vinculadas, dos administradores do emissor e das ações mantdas em tesouraria
Quantidade ordinárias (Unidades)

0

0,000%

Quantidade preferenciais (Unidades)

0

0,000%

Total

0

0,000%
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2UJDQRJUDPDGRVDFLRQLVWDVHGRJUXSRHFRQ{PLFR
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15.5 - Acordo de acionistas arquivado na sede do emissor ou do qual o controlador seja
parte
$FRUGRGHDFLRQLVWDVDUTXLYDGRQDVHGHGRHPLVVRURXGRTXDORFRQWURODGRUVHMD
SDUWH
D 

3DUWHV

$VSDUWHVGR$FRUGRGH$FLRQLVWDVVmR1HOVRQ.DXIPDQ0iUFLR0RQWHLUR.DXIPDQ0DULQD.DXIPDQ
%XHQR1HWWRH3DXOR.UXJOHQVN\
E 

'DWDGHFHOHEUDomR

2$FRUGRGH$FLRQLVWDVGD&RPSDQKLDIRLFHOHEUDGRHPGHDJRVWRGH
F 

3UD]RGHYLJrQFLD

2$FRUGRGH$FLRQLVWDVWHPSUD]RGHYLJrQFLDGH FLQFR DQRVDSDUWLUGDGDWDGHVXDFHOHEUDomR
G 
'HVFULomR GDV FOiXVXODV UHODWLYDV DR H[HUFtFLR GR GLUHLWR GH YRWR H GR SRGHU GH
FRQWUROH
2V$FLRQLVWDVGHYHUmRH[HUFHUVHXVGLUHLWRVGHYRWRQDV$VVHPEOHLDV*HUDLVGD&RPSDQKLDEHPFRPR
RV GHPDLV GLUHLWRV LQHUHQWHV jV $o}HV GH TXH IRUHP WLWXODUHV HP FRQIRUPLGDGH FRP R $FRUGR GH
$FLRQLVWDV ³$FRUGR´  H QR PHOKRU LQWHUHVVH GD &RPSDQKLD YLVDQGR D YDORUL]DomR GRV QHJyFLRV GD
&RPSDQKLDHGHVXDV&RQWURODGDV
2V $FLRQLVWDV GHYHP FRPSDUHFHU SHVVRDOPHQWH SRU VHXV UHVSHFWLYRV UHSUHVHQWDQWHV OHJDLV RX SRU
SURFXUDGRUHVSHFLDOPHQWHFRQVWLWXtGRSDUDHVWHILPDWRGDVDV$VVHPEOHLDV*HUDLVVHQGRTXHFDGD
$omRGHWLGDSHORV$FLRQLVWDVUHSUHVHQWDUi XP YRWRQDV5HXQL}HV3UpYLDV
6HPSUH TXH IRU FRQYRFDGD XPD $VVHPEOHLD *HUDO 2UGLQiULD HRX ([WUDRUGLQiULD GD &RPSDQKLD RV
$FLRQLVWDV GHYHUmR VH UHXQLU FRP DR PHQRV  WUrV  KRUDV GH DQWHFHGrQFLD j GDWD H KRUiULR GD
$VVHPEOHLD *HUDO SDUD D TXDO WHQKDP VLGR UHJXODUPHQWH FRQYRFDGRV SDUD GHEDWHU H GHOLEHUDU
SUHOLPLQDUPHQWHVREUHRH[HUFtFLRGRGLUHLWRGHYRWRTXDQWRjVPDWpULDVGDUHIHULGD$VVHPEOHLD*HUDO
³5HXQLmR 3UpYLD´  $ 5HXQLmR 3UpYLD GHYHUi RFRUUHU LQGHSHQGHQWHPHQWH GH TXDOTXHU DYLVR RX
QRWLILFDomRQDSUySULDVHGHVRFLDOGD&RPSDQKLDRXRXWURORFDORXDLQGDUHPRWDPHQWHGHVGHTXH
SUHYLDPHQWHFRQYHQFLRQDGRSHORV$FLRQLVWDV1DKLSyWHVHGHQmRVHUUHDOL]DGDXPD5HXQLmR3UpYLDQD
IRUPDSUHYLVWDQHVWD&OiXVXODSRUTXDOTXHUPRWLYRRV$FLRQLVWDVHRXVHXVUHVSHFWLYRVUHSUHVHQWDQWHV
IDUmR FRP TXH DV PDWpULDV QmR VXEPHWLGDV j 5HXQLmR 3UpYLD VHMDP UHWLUDGDV GH SDXWD GD UHIHULGD
$VVHPEOHLD*HUDO
$V GHOLEHUDo}HV WRPDGDV HP VHGH GH 5HXQLmR 3UpYLD YLQFXODUmR WRGRV RV $FLRQLVWDV LQFOXVLYH RV
DXVHQWHV H GLVVLGHQWHV LQGHSHQGHQWH GR SHUFHQWXDO GH $o}HV GHWLGDV LQGLYLGXDOPHQWH SRU FDGD
$FLRQLVWD$VGHOLEHUDo}HVWRPDGDVQDV5HXQL}HV3UpYLDVYLQFXODUmRRV$FLRQLVWDVVLJQDWiULRVGR$FRUGR
DLQGDTXHDXVHQWHVRXYHQFLGRVQD5HXQLmR3UpYLD'HVVDIRUPDRV$FLRQLVWDVVHREULJDPDH[HUFHUHP
VHXVGLUHLWRVGHYRWRQDV$VVHPEOHLDV*HUDLVGD&RPSDQKLDQRPHVPRVHQWLGRDSURYDGRQDUHVSHFWLYD
5HXQLmR3UpYLDTXDQGRDSOLFiYHO
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H 
'HVFULomR GDV FOiXVXODV UHODWLYDV j LQGLFDomR GH DGPLQLVWUDGRUHV PHPEURV GH
FRPLWrVHVWDWXWiULRVRXGHSHVVRDVTXHDVVXPDPSRVLo}HVJHUHQFLDLV
2 $FRUGR GLVS}H TXH GHQWUH DV PDWpULDV REMHWR GH YRWDomR HP VHGH GH 5HXQLmR 3UpYLD FRQIRUPH
GHILQLGRDEDL[RQRLWHP³ J ´ HVWiDHOHLomRHGHVWLWXLomRGHPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
HGR&RQVHOKR)LVFDODOpPGDGHILQLomRGRQ~PHURGHFDUJRVGRVUHIHULGRVyUJmRV$VVLPR$FRUGR
SRVVLELOLWDTXHRVDFLRQLVWDVLQGLTXHPRVPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHGR&RQVHOKR)LVFDO
DVHXFULWpULR
$LQGD UHVVDOWDVH TXH RV DFLRQLVWDV HVWmR YLQFXODGRV jV GHOLEHUDo}HV WRPDGDV HP 5HXQLmR 3UpYLD
REULJDQGRVHDH[HUFHUHPVHXVGLUHLWRVGHYRWRQDV$VVHPEOHLDV*HUDLVQRPHVPRVHQWLGRDSURYDGR
QDUHVSHFWLYD5HXQLmR3UpYLD
I 
'HVFULomR GDV FOiXVXODV UHODWLYDV j WUDQVIHUrQFLD GH Do}HV H j SUHIHUrQFLD SDUD
DGTXLULODV
1mRVHUmRDXWRUL]DGDVTXDLVTXHUWUDQVIHUrQFLDVGHDo}HVVHMDHQWUHRVDFLRQLVWDVRXSDUDWHUFHLURV
TXH QmR REHGHoDP DR GLVSRVWR QR $FRUGR &DVR KDMD TXDOTXHU GHVFXPSULPHQWR GDV FRQGLo}HV D
WUDQVIHUrQFLDGHDo}HVYLQFXODGDVVHUiQXODHQmRVHUiDYHUEDGDRXUHJLVWUDGDSHOD&RPSDQKLDVRE
TXDOTXHUKLSyWHVH([FHWRVHH[SUHVVDPHQWHSUHYLVWRGHRXWUDIRUPDQR$FRUGRQmRpSHUPLWLGRTXH
RV $FLRQLVWDV UHDOL]HP TXDOTXHU WUDQVIHUrQFLD GH Do}HV D WHUFHLURV GXUDQWH RV SULPHLURV  YLQWH H
TXDWUR PHVHVDFRQWDUGDDVVLQDWXUDGR$FRUGR
2V$FLRQLVWDVQmRSRGHUmRVREQHQKXPDKLSyWHVHRQHUDUYROXQWDULDPHQWHVXDVDo}HVYLQFXODGDVEHP
FRPR RV GLUHLWRV H HODV LQHUHQWHV VRE SHQD GH QXOLGDGH GD JDUDQWLD RIHUWDGD VHQGR YHGDGR j
&RPSDQKLD GHVGH Mi SURPRYHU TXDOTXHU UHJLVWUR RX DYHUEDomR GH TXDLVTXHU RQHUDo}HV GXUDQWH D
YLJrQFLDGR$FRUGR
&DVRTXDLVTXHUGRVDFLRQLVWDV ³$FLRQLVWD2IHUWDQWH´ GHVHMHUHDOL]DUDWUDQVIHUrQFLDGDWRWDOLGDGHRX
GHSDUWHGHVXDVDo}HVHPIDYRUGHXPWHUFHLURLQWHUHVVDGR ³$o}HV2IHUWDGDV´ FRQVXEVWDQFLDGDSRU
XPDSURSRVWDILUPHGHDTXLVLomRR$FLRQLVWD2IHUWDQWHGHYHUiHQYLDUXPDFRPXQLFDomRHVFULWDDRV
GHPDLV$FLRQLVWDVFRPFySLDSDUDD&RPSDQKLD ³1RWLILFDomRGH3UHIHUrQFLD´ LQGLFDQGRVXDLQWHQomR
GHUHDOL]DUDWUDQVIHUrQFLDGDVDo}HV$1RWLILFDomRGH3UHIHUrQFLDGHYHUiQHFHVVDULDPHQWHHVSHFLILFDU
L DLGHQWLGDGHGR7HUFHLUR$GTXLUHQWHHVHXJUXSRHFRQ{PLFR LL RQ~PHURWRWDOGHDo}HVREMHWRGD
WUDQVIHUrQFLD SURSRVWD LLL  R SUHoR D VHU SDJR H DV FRQGLo}HV GH SDJDPHQWR HP FRQWUDSDUWLGD j
WUDQVIHUrQFLDGDVDo}HVREMHWRGDWUDQVIHUrQFLDSURSRVWDH LY WRGRVRVGHPDLVWHUPRVUHOHYDQWHVGD
WUDQVIHUrQFLD EHP FRPR LQFOXLU XPD FySLD GD RIHUWD ILUPH UHFHELGD GR WHUFHLUR SURSRQHQWH TXH
FRQFRUUHUmRQDDTXLVLomRGDV$o}HV2IHUWDGDVSURSRUFLRQDOPHQWHjSDUWLFLSDomRQRFDSLWDOVRFLDOGD
&RPSDQKLDH[FOXtGDDSDUWLFLSDomRGR$FLRQLVWD2IHUWDQWHHGRV$FLRQLVWDVTXHQmRWHQKDPH[HUFLGR
VHXGLUHLWRGHSUHIHUrQFLD ³'LUHLWRGH3UHIHUrQFLD´ 
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15.5 - Acordo de acionistas arquivado na sede do emissor ou do qual o controlador seja
parte
2VDFLRQLVWDVLQWHUHVVDGRVQDDTXLVLomRGDV$o}HV2IHUWDGDVGHYHUmRVHPDQLIHVWDUQHVWHVHQWLGRQR
SUD]RPi[LPRGH WULQWD GLDVDSyVRUHFHELPHQWRGD1RWLILFDomRGH3UHIHUrQFLDSDUDH[HUFtFLRGR
'LUHLWRGH3UHIHUrQFLDGHYHQGRHQYLDUQRWLILFDomRHVFULWDDR$FLRQLVWD2IHUWDQWHFRPFySLDSDUDRV
GHPDLV$FLRQLVWDVHD&RPSDQKLD([HUFLGRR'LUHLWRGH3UHIHUrQFLDDV$o}HV2IHUWDGDVGHYHUmRVHU
DGTXLULGDVSHORV$FLRQLVWDVLQWHUHVVDGRVQRVPHVPRVWHUPRVHFRQGLo}HVFRQVWDQWHVGD1RWLILFDomRGH
3UHIHUrQFLDHPQRPi[LPR WULQWD GLDVDSyVDGDWDGRUHFHELPHQWR
J 
'HVFULomRGDVFOiXVXODVTXHUHVWULQMDPRXYLQFXOHPRGLUHLWRGHYRWRGHPHPEURV
GRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRRXGHRXWURVyUJmRVGHILVFDOL]DomRHFRQWUROH
1mRKiGLVSRVLo}HVTXHGR$FRUGRGH$FLRQLVWDVGD&RPSDQKLDTXHHVWDEHOHoDPUHVWULomRRXYLQFXODomR
DRH[HUFtFLRGRGLUHLWRGHYRWRGHPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRVHQGRYiOLGRDSRQWDUTXH
DSHQDVXPGRVDFLRQLVWDVVLJQDWiULRVGHWDO$FRUGRpPHPEURGR&RQVHOKR
1R HQWDQWR R $FRUGR GLVS}H TXH VHPSUH TXH FRQYRFDGD XPD $VVHPEOHLD *HUDO 2UGLQiULD HRX
([WUDRUGLQiULD GD &RPSDQKLD RV DFLRQLVWDV GHYHUmR VH UHXQLU SUHYLDPHQWH SDUD GHEDWHU H GHOLEHUDU
VREUHRH[HUFtFLRGRGLUHLWRGHYRWRTXDQWRjVPDWpULDVGDUHIHULGD$VVHPEOHLD*HUDO$VGHOLEHUDo}HV
WRPDGDV HP VHGH GH UHXQLmR SUpYLD YLQFXODP WRGRV RV DFLRQLVWDV LQFOXLQGR RV DXVHQWHV H RV
GLVVLGHQWHVLQGHSHQGHQWHGRSHUFHQWXDOGHDo}HVGHWLGDVLQGLYLGXDOPHQWHSRUFDGDXP
1HVVHVHQWLGRRVDFLRQLVWDVHVWmRREULJDGRVDH[HUFHUHPVHXVGLUHLWRVGHYRWRHPVHGHGH$VVHPEOHLD
*HUDOQRPHVPRVHQWLGRTXHIRLDSURYDGRHP5HXQLmR3UpYLDTXDQGRDSOLFiYHO&DVRXPDFLRQLVWD
H[HUoDVHXGLUHLWRGHYRWRHP$VVHPEOHLD*HUDOGHVFXPSULQGRR$FRUGRVHXYRWRQmRVHUiFRPSXWDGR
SHOR SUHVLGHQWH GD $VVHPEOHLD GHYLGR j LQIUDomR FRPHWLGD $LQGD GHQWUH DV PDWpULDV REMHWR GH
GHOLEHUDomR HP 5HXQLmR 3UpYLD HVWi D HOHLomR H GHVWLWXLomR GRV PHPEURV GR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomREHPFRPRDGHILQLomRGRQ~PHURGHFDUJRVGHWDOyUJmR
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15.6 - Alterações relevantes nas participações dos membros do grupo de controle e
administradores do emissor
  $OWHUDo}HV UHOHYDQWHV QDV SDUWLFLSDo}HV GRV PHPEURV GR JUXSR GH FRQWUROH H
DGPLQLVWUDGRUHVGRHPLVVRU
1mR IRUDP UHDOL]DGDV DOWHUDo}HV UHOHYDQWHV QDV SDUWLFLSDo}HV GRV PHPEURV GR JUXSR GH FRQWUROH H
DGPLQLVWUDGRUHVGD&RPSDQKLDQRV~OWLPRVWUrVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQRH[HUFtFLRFRUUHQWH
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15.7 - Principais operações societárias

3ULQFLSDLVRSHUDo}HVVRFLHWiULDV
D HYHQWR

&LVmRGD7HOOHULQD&RPpUFLRGH3UHVHQWHVH$UWLJRVSDUD'HFRUDomR6$ ³7HOOHULQD´ 

E SULQFLSDLVFRQGLo}HV

)RL DSURYDGD HP $VVHPEOHLD *HUDO ([WUDRUGLQiULD UHDOL]DGD HP  GH DJRVWR GH  D

GRQHJyFLR

FRQVWLWXLomRGD&RQLSD,QG~VWULDH&RPpUFLRGH3UHVHQWHV0HWDLVH$UWLJRVGH'HFRUDomR/WGD
³&RQLSD´  D FLVmR SDUFLDO H VHOHWLYD GD 7HOOHULQD H D LQFRUSRUDomR GD SDUFHOD FLQGLGD GD
7HOOHULQDSHOD&RQLSD2DFHUYROtTXLGRGHVWLQDGRjFLVmRSDUFLDOGD7HOOHULQDIRLQDDYDOLDomR
GR0DFVR/HJDWH$XGLWRUHV,QGHSHQGHQWHVGH5

F VRFLHGDGHVHQYROYLGDV

7HOOHULQDH&RQLSD

G HIHLWRVUHVXOWDQWHVGD

&RPDFLVmRSDUFLDOGD7HOOHULQDIRLFRQVWLWXtGDQRYDVRFLHGDGHD&RQLSD

RSHUDomRQRTXDGUR
DFLRQiULR
H TXDGURVRFLHWiULR
DQWHVHGHSRLVGD

4XDGURVRFLHWiULRDQWHVGDRSHUDomR


RSHUDomR



4XDGURVRFLHWiULRGHSRLVGDRSHUDomR
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I PHFDQLVPRVXWLOL]DGRV

$SURYDomRHP$VVHPEOHLD*HUDOGH$FLRQLVWDV

SDUDJDUDQWLUR
WUDWDPHQWRHTXLWDWLYR
HQWUHRVDFLRQLVWDV


D HYHQWR

$TXLVLomRGD9LYDUD3DUWLFLSDo}HV6$

E SULQFLSDLVFRQGLo}HV

(P  GH MXQKR GH  D &RDWD 3DUWLFLSDo}HV 6$ ³&RDWD´  7HORS 3DUWLFLSDo}HV 6$
³7HORS´  9LQDWL 3DUWLFLSDo}HV 6$ ³9LQDWL´  H 1DFDGR 3DUWLFLSDo}HV 6$ ³1DFDGR´ 

GRQHJyFLR

DGTXLULUDP D /,563( (PSUHHQGLPHQWRV H 3DUWLFLSDo}HV /WGD ³/,5636(´  $SyV WDO
DTXLVLomRD/,5636(WHYHVHXWLSRVRFLHWiULRDOWHUDGRSDUDVRFLHGDGHDQ{QLPDHVXDUD]mR
VRFLDODOWHUDGDSDUD9LYDUD3DUWLFLSDo}HV6$ ³9LYDUD´ 3RVWHULRUPHQWHDVDo}HVHTXRWDV
UHVSHFWLYDPHQWHGD7HOOHULQDHGD&RQLSDIRUDPFHGLGDVSDUDD9LYDUD
F VRFLHGDGHVHQYROYLGDV

7HOOHULQDH&RQLSD

G HIHLWRVUHVXOWDQWHVGD

6DtGD GD &RDWD 7HORS 9LQDWL H 1DFDGR GD HVWUXWXUD VRFLHWiULD H HQWUDGD GD 9LYDUD QD

RSHUDomRQRTXDGUR

HVWUXWXUDVRFLHWiULD

DFLRQiULR
H TXDGURVRFLHWiULR
DQWHVHGHSRLVGD

4XDGURVRFLHWiULRDQWHVGDRSHUDomR


RSHUDomR
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15.7 - Principais operações societárias

4XDGURVRFLHWiULRGHSRLVGDRSHUDomR

I PHFDQLVPRVXWLOL]DGRV

$SURYDomRHP$VVHPEOHLD*HUDOGH$FLRQLVWDV

SDUDJDUDQWLUR
WUDWDPHQWRHTXLWDWLYR
HQWUHRVDFLRQLVWDV
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15.8 - Outras informações relevantes

2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV
1mRKiRXWUDVLQIRUPDo}HVTXHD&RPSDQKLDMXOJXHUHOHYDQWHHPUHODomRDHVWDVHomRTXHQmR
WHQKDPVLGRGLYXOJDGDVQRVGHPDLVLWHQVGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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16.1 - Descrição das regras, políticas e práticas do emissor quanto à realização de
transações com partes relacionadas
  'HVFULomR GDV UHJUDV SROtWLFDV H SUiWLFDV GR HPLVVRU TXDQWR j UHDOL]DomR GH
WUDQVDo}HVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDV
$ ³3ROtWLFD GH 7UDQVDo}HV FRP 3DUWHV 5HODFLRQDGDV H 'HPDLV 6LWXDo}HV (QYROYHQGR &RQIOLWR GH
,QWHUHVVH´ ³3ROtWLFD´ DSURYDGDQDUHXQLmRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDUHDOL]DGDHP
GHDJRVWRGHYLVDDVVHJXUDUTXHWRGDVDVGHFLV}HVHVSHFLDOPHQWHDTXHODVUHODFLRQDGDVjV
WUDQVDo}HVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDVHRXWUDVVLWXDo}HVFRPSRWHQFLDOFRQIOLWRGHLQWHUHVVHVHQYROYHQGR
D&RPSDQKLDVHMDPWRPDGDVWHQGRHPYLVWDRVLQWHUHVVHVGD&RPSDQKLDHGHVHXVDFLRQLVWDVHDLQGD
VHMDP FRQGX]LGDV GHQWUR GH FRQGLo}HV GH PHUFDGR SUH]DQGR DV PHOKRUHV SUiWLFDV GH JRYHUQDQoD
FRUSRUDWLYDFRPDGHYLGDWUDQVSDUrQFLD
$ 3ROtWLFD GHILQH GH IRUPD REMHWLYD FRQFHLWRV VREUH SDUWHV UHODFLRQDGDV H WUDQVDo}HV FRP SDUWHV
UHODFLRQDGDV DOpP GH HVWDEHOHFHU H[LJrQFLDV PtQLPDV GH GLYXOJDomR GH LQIRUPDo}HV VREUH HVVDV
WUDQVDo}HV
2VDFLRQLVWDVGD&RPSDQKLDRVDGPLQLVWUDGRUHVHVXSOHQWHVGD&RPSDQKLDHGHVXDVFRQWURODGDVEHP
FRPR VHXV UHVSHFWLYRV F{QMXJHV RX FRPSDQKHLURV DV  ILOKRV DV  ILOKRV DV  GH VHXV F{QMXJHV RX GH
FRPSDQKHLURV DV  H VHXV GHSHQGHQWHV RX RV GH UHVSHFWLYRV F{QMXJHV GHYHUmR LQIRUPDU R
'HSDUWDPHQWR-XUtGLFRGD&RPSDQKLDVREUHTXDLVTXHUWUDQVDo}HVHQWUHHODVHD&RPSDQKLDGHTXH
WHQKDPFLrQFLD
&DVRDWUDQVDomRLQIRUPDGDFRQIRUPHDFLPDFRQVWLWXDGHIDWRXPDWUDQVDomRFRPSDUWHUHODFLRQDGD
GH DFRUGR FRP MXOJDPHQWR D VHU UHDOL]DGR SHOR GHSDUWDPHQWR -XUtGLFR GD &RPSDQKLD D UHIHULGD
WUDQVDomRVHUiVXEPHWLGDDRVSURFHGLPHQWRVGD3ROtWLFD4XDQGRDVVLPVROLFLWDGRSHOR'HSDUWDPHQWR
-XUtGLFR GD &RPSDQKLD DV WUDQVDo}HV LQIRUPDGDV GHYHUmR YLU LQVWUXtGDV FRP DV LQIRUPDo}HV
QHFHVViULDVjDQiOLVHGHVHXHQTXDGUDPHQWRHQTXDQWRWUDQVDo}HVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDV
4XDQGR GR UHFHELPHQWR GH LQIRUPDo}HV SHOR 'HSDUWDPHQWR -XUtGLFR GD &RPSDQKLD FDEHUi D HOH
LQIRUPDUR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDVREUHDUHIHULGDWUDQVDomRYLVWRTXHQRVWHUPRV
GD3ROtWLFDWRGDHTXDOTXHURSHUDomRRXFRQMXQWRGHRSHUDo}HVHQYROYHQGRD&RPSDQKLDHTXDOTXHU
SDUWHUHODFLRQDGDGHYHUiVHUSUHYLDPHQWHDSURYDGDSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLD
H[FOXtGDVHYHQWXDLVSDUWHVUHODFLRQDGDVHQYROYLGDV
4XDQGRGDDQiOLVHGDVWUDQVDo}HVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDVR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLD
GHYHUi YHULILFDU VH WDLV WUDQVDo}HV VHUmR UHDOL]DGDV HP FRQGLo}HV FRPXWDWLYDV H HP REVHUYDomR jV
FRQGLo}HVGHPHUFDGRVHQGRREVHUYDGRVRVVHJXLQWHVSRQWRV L VHKiPRWLYRVFODURVTXHMXVWLILTXHP
DUHDOL]DomRGD7UDQVDomRFRPD3DUWH5HODFLRQDGD LL VHDWUDQVDomRpUHDOL]DGDHPWHUPRVDRPHQRV
LJXDOPHQWH IDYRUiYHLV j &RPSDQKLD GR TXH DTXHOHV JHUDOPHQWH GLVSRQtYHLV QR PHUFDGR RX DTXHOHV
RIHUHFLGRVDRXSRUXPWHUFHLURQmRUHODFLRQDGRFRPD&RPSDQKLDHPFLUFXQVWkQFLDVHTXLYDOHQWHV
LLL  RV UHVXOWDGRV GH DYDOLDo}HV UHDOL]DGDV RX GH RSLQL}HV HPLWLGDV SRU HPSUHVD HVSHFLDOL]DGD H
LQGHSHQGHQWH VH KRXYHU LY  VH IRL UHDOL]DGR RX QmR XP SURFHVVR FRPSHWLWLYR SDUD D UHIHULGD
FRQWUDWDomRHRVHXUHVXOWDGR Y DPHWRGRORJLDGHSUHFLILFDomRXWLOL]DGDHRXWUDVSRVVtYHLVIRUPDV
DOWHUQDWLYDVGHSUHFLILFDomRGDWUDQVDomRH YL DREVHUYkQFLDDRVSULQFtSLRVHUHJUDVGD3ROtWLFD
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16.1 - Descrição das regras, políticas e práticas do emissor quanto à realização de
transações com partes relacionadas
2 &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD VRPHQWH SRGHUi DSURYDU D WUDQVDomR FRP SDUWH
UHODFLRQDGDFDVRFRQFOXDVHUHTXLWDWLYDHUHDOL]DGDQRPHOKRULQWHUHVVHGD&RPSDQKLDVHQGRIDFXOWDGR
DVHXH[FOXVLYRFULWpULRHHPREVHUYkQFLDj3ROtWLFDFRQGLFLRQDUDDSURYDomRGDWUDQVDomRFRPSDUWH
UHODFLRQDGDjVDOWHUDo}HVTXHMXOJDUQHFHVViULDV
3RUPHLRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRD&RPSDQKLDDWXDGHIRUPDDJDUDQWLUTXHWRGDHTXDOTXHU
WUDQVDomR FRP SDUWH UHODFLRQDGD UHDOL]DGD SHOD &RPSDQKLD VHMD IRUPDOL]DGD FRQWUDWXDOPHQWH
REVHUYDQGRRVVHJXLQWHVFULWpULRV L DWUDQVDomRGHYHHVWDUHPFRQGLo}HVGHPHUFDGRDRWHPSRGH
VXD DSURYDomR LL  GHYHP VHU LQFOXtGRV FRQWUDWXDOPHQWH RV WHUPRV GD WUDQVDomR H D ILQDOLGDGH GR
QHJyFLRH LLL DVFRQGLo}HVGD3ROtWLFDGHYHUmRVHULQWHJUDOPHQWHREVHUYDGDV
3RUILPVmRYHGDGDVDVVHJXLQWHVWUDQVDo}HVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDV L UHDOL]DGDVHPFRQGLo}HVTXH
QmRVHMDPDVFRQGLo}HVGHPHUFDGRH LL DFRQFHVVmRGLUHWDGHHPSUpVWLPRVRXRSHUDo}HVGHP~WXR
RX SUHVWDomR GH JDUDQWLD DYDOILDQoD  D  DRV DGPLQLVWUDGRUHV H PHPEURV GRV FRQVHOKRV ILVFDO RX
DGPLQLVWUDWLYRRXFRPLWrVHVWDWXiULRVRXQmRHVHXVUHVSHFWLYRVVXSOHQWHVEHPFRPRDRVUHVSHFWLYRV
F{QMXJHV FRPSDQKHLURV DV  GHVFHQGHQWHV RX GHVFHQGHQWHV GRV UHVSHFWLYRV F{QMXJHV RX
FRPSDQKHLURV DV  E DRVSDUHQWHVDWpR VHJXQGR JUDXGDVSHVVRDVPHQFLRQDGDVDFLPDH F 
DRVDFLRQLVWDVSHVVRDVQDWXUDLVRXMXUtGLFDRXSHVVRDVMXUtGLFDVGHFXMRFDSLWDOSDUWLFLSHPFRPPDLV
GH FLQFRSRUFHQWR TXDLVTXHUDGPLQLVWUDGRUHVGDFRPSDQKLDHVHXVUHVSHFWLYRVVXSOHQWHVEHP
FRPRVHXVF{QMXJHVFRPSDQKHLURV DV GHVFHQGHQWHVRXGHVFHQGHQWHVGRVUHVSHFWLYRVF{QMXJHVRX
FRPSDQKHLURV DV HUHVSHFWLYRVSDUHQWHVDWpR VHJXQGR JUDX
eYHGDGDWDPEpPDSDUWLFLSDomRGHDGPLQLVWUDGRUHVHIXQFLRQiULRVHPQHJyFLRVGHQDWXUH]DSDUWLFXODU
RXSHVVRDOTXHLQWHUILUDPRXFRQIOLWHPFRPRVLQWHUHVVHVGD&RPSDQKLDRXTXHUHVXOWHPGDXWLOL]DomR
GHLQIRUPDo}HVFRQILGHQFLDLVHPUD]mRGRH[HUFtFLRGRFDUJRRXIXQomRTXHRFXSHPQD&RPSDQKLD
$ 3ROtWLFD GH 3DUWHV 5HODFLRQDGDV HVWi GLVSRQLELOL]DGD SDUD FRQVXOWD HOHWURQLFDPHQWH SHOR VLWH GD
&RPSDQKLDKWWSULYLYDUDFRPEU
$GLFLRQDOPHQWH D &RPSDQKLD VHJXH DV UHJUDV HVWDEHOHFLGDV QD /HL GDV 6RFLHGDGHV SRU $o}HV TXH
HVWDEHOHFHP TXH R DFLRQLVWD RX R DGPLQLVWUDGRU FRQIRUPH R FDVR QDV $VVHPEOHLDV *HUDLV RX QDV
UHXQL}HVGDDGPLQLVWUDomRGHYHDEVWHUVHGHYRWDUQDVGHOLEHUDo}HVUHODWLYDV L DRODXGRGHDYDOLDomR
GHEHQVFRPTXHFRQFRUUHUSDUDDIRUPDomRGRFDSLWDOVRFLDO LL jDSURYDomRGHVXDVFRQWDVFRPR
DGPLQLVWUDGRU H LLL  D TXDLVTXHU PDWpULDV TXH SRVVDP EHQHILFLiOR GH PRGR SDUWLFXODU RX TXH VHX
LQWHUHVVHFRQIOLWHFRPRGD&RPSDQKLD
$/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HVSURtEHWDPEpPFRQVHOKHLURVHGLUHWRUHVGH L UHDOL]DUTXDOTXHUDWR
JUDWXLWRFRPDXWLOL]DomRGHDWLYRVGD&RPSDQKLDHPGHWULPHQWRGD&RPSDQKLD LL UHFHEHUHPUD]mR
GH VHX FDUJR TXDOTXHU WLSR GH YDQWDJHP SHVVRDO GLUHWD RX LQGLUHWD GH WHUFHLURV VHP DXWRUL]DomR
FRQVWDQWHGRUHVSHFWLYRHVWDWXWRVRFLDORXFRQFHGLGDDWUDYpVGHDVVHPEOHLDJHUDOH LLL LQWHUYLUHP
TXDOTXHURSHUDomRVRFLDOHPTXHWLYHULQWHUHVVHFRQIOLWDQWHFRPRGDFRPSDQKLDRXQDVGHOLEHUDo}HV
TXHDUHVSHLWRWRPDUHPRVGHPDLVFRQVHOKHLURV
$ &RPSDQKLD HQWHQGH TXH DV SUiWLFDV DFLPD GHVFULWDV SDUD UHDOL]DomR GH WUDQVDo}HV FRP SDUWHV
UHODFLRQDGDV JDUDQWHP D FRPXWDWLYLGDGH GH WDLV RSHUDo}HV H SUHoRV H FRQGLo}HV GH PHUFDGR $V
WUDQVDo}HVFRQWUDWDGDVVmRUHVXPLGDVQRLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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16.1 - Descrição das regras, políticas e práticas do emissor quanto à realização de
transações com partes relacionadas
&yGLJRGH&RQGXWD
$SURYDGR SHOR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD HP UHXQLmR GH  GH DJRVWR GH  R
&yGLJRGH&RQGXWDGD&RPSDQKLDSUHYrTXHQmRVHUmRDFHLWDVTXDLVTXHUDWLYLGDGHVHRXVLWXDo}HVTXH
LPSOLTXHPHPDPHDoDjLQWHJULGDGHGRVYDORUHVSULQFtSLRVHPLVV}HVDVVXPLGRVSHOD&RPSDQKLDRX
TXHSRVVDPOHYDQWDUVXVSHLWDVVREUHRH[HUFtFLRtQWHJURGDVDWLYLGDGHVGDVHPSUHVDVGRJUXSR
3UHYr TXH D XWLOL]DomR GD SRVLomR RX GD LQIOXrQFLD GH XP FRODERUDGRU SDUD SURPRYHU LQWHUHVVHV
SDUWLFXODUHVSRGHJHUDUFRQIOLWRFRPRVLQWHUHVVHVGD&RPSDQKLDHPIXQomRGDFRQGXWDLQDGHTXDGD
HHVWDEHOHFHGLUHWUL]HVDVHUHPVHJXLGDVSDUDHYLWDUWDLVVLWXDo}HV
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O contrato poderá ser resilido unilateralmente por qualquer uma das partes, a qualquer tempo, sem ônus, mediante o envio de uma notificação à
outra parte, com antecedência de, no mínimo, 30 dias antes da data em que deseja terminar a relação contratual. O contrato será rescindido
automaticamente nas hipóteses de (i) falência ou recuperação judicial; ou (ii) descumprimento de cláusula sou condições estabelecidas no Contrato,
desde que a parte infratora, notificada previamente para sanar a irregularidade, não o faça no prazo máximo de 10 dias, a partir do recebimento da
notificação.
Contrato de Licenciamento. Autorização de produção de produtos pela Licenciada (Conipa) com base nas artes elaboradas pela Licenciante
(Tellerina).
Outra
A transação entre partes relacionadas descrita neste quadro se refere a um licenciamento de produtos da Tellerina para a Conipa. Assim, apesar de
estar presente em suas demonstrações financeiras, a Emissora não é parte da transação.
27/07/2018

Controladas
Fornecimento não exclusivo de produtos da Conipa para a Tellerina, a serem caracterizados e descritos em cada pedido de compra, realizados pela
Tellerina e aceitos pela Conipa através de um pedido de compra via e-mail. O pedido deve conter quantidade e especificações dos produtos
encomendados e sugestão de prazo de entrega. Os preços serão estabelecidos em cada negociação entre Conipa e Tellerina por escrito, devendo
ser pagos conforme condições acordadas entre elas e que deverão constar dos pedidos de compra. O pagamento será realizado após a emissão da
nota fiscal, em moeda corrente nacional, mediante depósito ou transferência bancária.
N/A

Natureza e razão para a operação

Posição contratual do emissor

Especificar

Conipa Ind e Com de Pres, Metais e Art de
Decor Ltda. e Tellerina Com de Pres e Art para
Decor S.A.

Relação com o emissor

Objeto contrato

Garantia e seguros

1.609.434.000,00

R$344.702,00

N/A

Indeterminado

NÃO

PÁGINA: 339 de 376

0,000000

0,000000

Rescisão ou extinção

NÃO

N/A

Indeterminado

Garantia e seguros

N/A

Concessão de licença da Licenciante (Tellerina) para a Licenciada (Conipa) utilizar, na fabricação de seus produtos, as artes das joias desenhadas
pela Licenciante e fornecidas no âmbito do contrato para a Licenciada no território brasileiro, mediante pagamento de 20% sobre o valor das peças a
título de royalties.

0

Objeto contrato

128.528.000,00

Controladas

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Relação com o emissor

Duração

01/01/2017

Montante (Reais)

Conipa Ind e Com de Pres, Metais e Art de
Decor Ltda. e Tellerina Com de Pres e Art para
Decor S.A.

Saldo existente

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Versão : 1

Parte relacionada
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Outra

A Companhia figura como cessionária do Contrato, enquanto a Makauf figura como cedente
02/09/2019

Sociedade cuja acionista é controladora da Companhia
Cessão da Makauf para a Companhia dos direitos pertencentes e de propriedade da Makauf em relação aos desenhos industriais registrados e aos
pedidos de registro de desenhos industriais especificados no Contrato.
N/A

Posição contratual do emissor

Especificar

Makauf Empreendimentos Ltda.

Relação com o emissor

Objeto contrato

Garantia e seguros

PÁGINA: 340 de 376

0,000000

Cessão permanente dos direitos referentes às marcas e pedidos de registro de marca da Makauf para a Companhia

Natureza e razão para a operação

Contrato efetivou a
NÃO
cessão – seus efeitos já
foram concretizados

N/A

Rescisão ou extinção

N/A

N/A

Garantia e seguros

N/A

Cessão da Makauf para a Companhia dos direitos pertencentes e de propriedade da Makauf em relação às marcas registradas e aos pedidos de
registro de marca para a Companhia

Objeto contrato

0,00

Sociedade cuja acionista é controladora da Companhia

0,000000

Relação com o emissor

Contrato efetivou a
NÃO
cessão – seus efeitos já
foram concretizados

29/07/2019

Makauf Empreendimentos Ltda.

N/A

A transação entre partes relacionadas descrita neste quadro se refere a um fornecimento de produtos da Conipa para a Tellerina. Assim, apesar de
estar presente em suas demonstrações financeiras, a Emissora não é parte da transação.

Especificar
N/A

Outra

Posição contratual do emissor

0,00

Contrato de Fornecimento não exclusivo de produtos fabricados pela Conipa para a Tellerina.

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Natureza e razão para a operação

Duração

O contrato poderá ser resilido unilateralmente por qualquer uma das partes, a qualquer tempo, sem ônus, mediante o envio de uma notificação à
outra parte, com antecedência de, no mínimo, 30 dias antes da data em que deseja terminar a relação contratual. O contrato será rescindido
automaticamente nas hipóteses de (i) falência ou recuperação judicial; ou (ii) descumprimento de cláusula sou condições estabelecidas no Contrato,
desde que a parte infratora, notificada previamente para sanar a irregularidade, não o faça no prazo máximo de 10 dias, a partir do recebimento da
notificação.

Montante (Reais)

Rescisão ou extinção

Saldo existente

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Versão : 1

Parte relacionada
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Sublocação parcial à Conipa de imóvel locado para a Etna pela Romano S/A Materiais para Construções, com finalidade não residencial, para o
desenvolvimento das atividades inerentes do objeto social da Conipa. É vedada a utilização da área descrita no contrato para fins diversos do
disposto no contrato
N/A
N/A
Contrato de sublocação de imóvel para o desenvolvimento das atividades inerentes do objeto social da Conipa, de natureza não residencial
Outra
A transação entre partes relacionadas descrita neste quadro se refere a uma sublocação de imóvel não residencial entre Conipa e Etna. Assim,
apesar de estar presente em suas demonstrações financeiras, a Emissora não é parte da transação.
01/10/2013

Etna: Sociedade sob controle comum / Tellerina: Controlada.
Sublocação parcial à Tellerina de imóvel locado para a Etna pela Romano S/A Materiais para Construções, com finalidade não residencial, para
viabilizar a continuidade dos negócios das partes e em prol dos ganhos financeiros advindos de tais atividades.
Fiança.
Extingue-se o contrato de sublocação quando da rescisão do contrato de locação principal.
Contrato de sublocação de imóvel para viabilizar a continuidade dos negócios das partes e em prol dos ganhos financeiros advindos de tais
atividades.

Objeto contrato

Garantia e seguros

Rescisão ou extinção

Natureza e razão para a operação

Posição contratual do emissor

Especificar

Tellerina Com de Presentes e Art para
Decoração S.A. e Etna Com de Móveis e Art
para Decoração S.A.

Relação com o emissor

Objeto contrato

Garantia e seguros

Rescisão ou extinção

Natureza e razão para a operação

277.000,00

R$335.782,31

R$277.000,00

Igual ao Contrato de
Locação do Imóvel.

NÃO

PÁGINA: 341 de 376

0,000000

0,000000

Etna: Sociedade sob controle comum / Conipa: Controlada

NÃO

Relação com o emissor

30/09/2020

01/01/2019

Conipa Ind e Com de Pres, Metais e Art de
Decor Ltda. e Etna Com de Móveis e Art para
Decor S.A.

900,00

A Companhia figura como cessionária do Contrato, enquanto a Makauf figura como cedente

Especificar
R$5.400,00

Outra

Posição contratual do emissor

900,00

Cessão permanente dos direitos referentes aos desenhos industriais e pedidos de registro de desenhos industriais da Makauf para a Companhia

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Natureza e razão para a operação

Duração

N/A

Montante (Reais)

Rescisão ou extinção

Saldo existente

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)
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Parte relacionada
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A transação entre partes relacionadas descrita neste quadro se refere a uma sublocação de imóvel não residencial entre Tellerina e Etna. Assim,
apesar de estar presente em suas demonstrações financeiras, a Emissora não é parte da transação.

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Especificar

Duração

Outra

Montante (Reais)

Posição contratual do emissor

Saldo existente

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Versão : 1

Parte relacionada
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16.3 - Identificação das medidas tomadas para tratar de conflitos de interesses e demonstração do caráter
estritamente comutativo das condições pactuadas ou do pagamento compensatório adequado

  ,GHQWLILFDomR GDV PHGLGDV WRPDGDV SDUD WUDWDU GH FRQIOLWRV GH LQWHUHVVHV H
GHPRQVWUDomR GR FDUiWHU HVWULWDPHQWH FRPXWDWLYR GDV FRQGLo}HV SDFWXDGDV RX GR
SDJDPHQWRFRPSHQVDWyULRDGHTXDGR
D 

,GHQWLILFDUDVPHGLGDVWRPDGDVSDUDWUDWDUGHFRQIOLWRVGHLQWHUHVVHV

4XDQGRGDFHOHEUDomRGRVFRQWUDWRVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDVTXHVHHQFRQWUDPGHVFULWRVQRLWHP
GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD LQH[LVWLDP SURFHGLPHQWRV RX SROtWLFDV IRUPDLV TXH HUDP
UHFRQKHFLGDPHQWHHIHWLYRVSDUDHQGHUHoDUULVFRVGHFRUUHQWHVGDH[LVWrQFLDGHFRQIOLWRVGHLQWHUHVVHV
$LQGDHPUHXQLmRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDUHDOL]DGDHPGHDJRVWRGH
IRLDSURYDGDD³3ROtWLFDGH7UDQVDo}HVFRP3DUWHV5HODFLRQDGDVH'HPDLV6LWXDo}HV(QYROYHQGR&RQIOLWR
GH,QWHUHVVH´ ³3ROtWLFD´ DTXDOSDVVRXDUHJHUDFHOHEUDomRGHWUDQVDo}HVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDV
$3ROtWLFDYLVDDVVHJXUDUTXHWRGDVDVGHFLV}HVHVSHFLDOPHQWHDTXHODVUHODFLRQDGDVjVWUDQVDo}HVFRP
SDUWHVUHODFLRQDGDVHRXWUDVVLWXDo}HVFRPSRWHQFLDOFRQIOLWRGHLQWHUHVVHVHQYROYHQGRD&RPSDQKLD
VHMDP WRPDGDV WHQGR HP YLVWD RV LQWHUHVVHV GD &RPSDQKLD H GH VHXV DFLRQLVWDV H DLQGD VHMDP
FRQGX]LGDVGHQWURGHFRQGLo}HVGHPHUFDGRSUH]DQGRDVPHOKRUHVSUiWLFDVGHJRYHUQDQoDFRUSRUDWLYD
FRPDGHYLGDWUDQVSDUrQFLD
2VDFLRQLVWDVGD&RPSDQKLDRVDGPLQLVWUDGRUHVHVXSOHQWHVGD&RPSDQKLDHGHVXDVFRQWURODGDVEHP
FRPR VHXV UHVSHFWLYRV F{QMXJHV RX FRPSDQKHLURV DV  ILOKRV DV  ILOKRV DV  GH VHXV F{QMXJHV RX GH
FRPSDQKHLURV DV  H VHXV GHSHQGHQWHV RX RV GH UHVSHFWLYRV F{QMXJHV GHYHUmR LQIRUPDU R
'HSDUWDPHQWR-XUtGLFRGD&RPSDQKLDVREUHTXDLVTXHUWUDQVDo}HVHQWUHHODVHD&RPSDQKLDGHTXH
WHQKDPFLrQFLD
&DVRDWUDQVDomRLQIRUPDGDFRQIRUPHDFLPDFRQVWLWXDGHIDWRXPDWUDQVDomRFRPSDUWHUHODFLRQDGD
GH DFRUGR FRP MXOJDPHQWR D VHU UHDOL]DGR SHOR GHSDUWDPHQWR -XUtGLFR GD &RPSDQKLD D UHIHULGD
WUDQVDomRVHUiVXEPHWLGDDRVSURFHGLPHQWRVGD3ROtWLFD4XDQGRDVVLPVROLFLWDGRSHOR'HSDUWDPHQWR
-XUtGLFR GD &RPSDQKLD DV WUDQVDo}HV LQIRUPDGDV GHYHUmR YLU LQVWUXtGDV FRP DV LQIRUPDo}HV
QHFHVViULDVjDQiOLVHGHVHXHQTXDGUDPHQWRHQTXDQWRWUDQVDo}HVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDV
4XDQGR GR UHFHELPHQWR GH LQIRUPDo}HV SHOR 'HSDUWDPHQWR -XUtGLFR GD &RPSDQKLD FDEHUi D HOH
LQIRUPDUR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDVREUHDUHIHULGDWUDQVDomRYLVWRTXHQRVWHUPRV
GD3ROtWLFDWRGDHTXDOTXHURSHUDomRRXFRQMXQWRGHRSHUDo}HVHQYROYHQGRD&RPSDQKLDHTXDOTXHU
SDUWHUHODFLRQDGDGHYHUiVHUSUHYLDPHQWHDSURYDGDSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLD
H[FOXtGDVHYHQWXDLVSDUWHVUHODFLRQDGDVHQYROYLGDV
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4XDQGRGDDQiOLVHGDVWUDQVDo}HVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDVR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLD
GHYHUi YHULILFDU VH WDLV WUDQVDo}HV VHUmR UHDOL]DGDV HP FRQGLo}HV FRPXWDWLYDV H HP REVHUYDomR jV
FRQGLo}HVGHPHUFDGRVHQGRREVHUYDGRVRVVHJXLQWHVSRQWRV L VHKiPRWLYRVFODURVTXHMXVWLILTXHP
DUHDOL]DomRGD7UDQVDomRFRPD3DUWH5HODFLRQDGD LL VHDWUDQVDomRpUHDOL]DGDHPWHUPRVDRPHQRV
LJXDOPHQWH IDYRUiYHLV j &RPSDQKLD GR TXH DTXHOHV JHUDOPHQWH GLVSRQtYHLV QR PHUFDGR RX DTXHOHV
RIHUHFLGRVDRXSRUXPWHUFHLURQmRUHODFLRQDGRFRPD&RPSDQKLDHPFLUFXQVWkQFLDVHTXLYDOHQWHV
LLL  RV UHVXOWDGRV GH DYDOLDo}HV UHDOL]DGDV RX GH RSLQL}HV HPLWLGDV SRU HPSUHVD HVSHFLDOL]DGD H
LQGHSHQGHQWH VH KRXYHU LY  VH IRL UHDOL]DGR RX QmR XP SURFHVVR FRPSHWLWLYR SDUD D UHIHULGD
FRQWUDWDomRHRVHXUHVXOWDGR Y DPHWRGRORJLDGHSUHFLILFDomRXWLOL]DGDHRXWUDVSRVVtYHLVIRUPDV
DOWHUQDWLYDVGHSUHFLILFDomRGDWUDQVDomRH YL DREVHUYkQFLDDRVSULQFtSLRVHUHJUDVGD3ROtWLFD
2 &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD VRPHQWH SRGHUi DSURYDU D WUDQVDomR FRP SDUWH
UHODFLRQDGDFDVRFRQFOXDVHUHTXLWDWLYDHUHDOL]DGDQRPHOKRULQWHUHVVHGD&RPSDQKLDVHQGRIDFXOWDGR
DVHXH[FOXVLYRFULWpULRHHPREVHUYkQFLDj3ROtWLFDFRQGLFLRQDUDDSURYDomRGDWUDQVDomRFRPSDUWH
UHODFLRQDGDjVDOWHUDo}HVTXHMXOJDUQHFHVViULDV
3RUILPVmRYHGDGDVDVVHJXLQWHVWUDQVDo}HVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDV L UHDOL]DGDVHPFRQGLo}HVTXH
QmRVHMDPDVFRQGLo}HVGHPHUFDGRH LL DFRQFHVVmRGLUHWDGHHPSUpVWLPRVRXRSHUDo}HVGHP~WXR
RX SUHVWDomR GH JDUDQWLD DYDOILDQoD  D  DRV DGPLQLVWUDGRUHV H PHPEURV GRV FRQVHOKRV ILVFDO RX
DGPLQLVWUDWLYRRXFRPLWrVHVWDWXiULRVRXQmRHVHXVUHVSHFWLYRVVXSOHQWHVEHPFRPRDRVUHVSHFWLYRV
F{QMXJHV FRPSDQKHLURV DV  GHVFHQGHQWHV RX GHVFHQGHQWHV GRV UHVSHFWLYRV F{QMXJHV RX
FRPSDQKHLURV DV  E DRVSDUHQWHVDWpR VHJXQGR JUDXGDVSHVVRDVPHQFLRQDGDVDFLPDH F 
DRVDFLRQLVWDVSHVVRDVQDWXUDLVRXMXUtGLFDRXSHVVRDVMXUtGLFDVGHFXMRFDSLWDOSDUWLFLSHPFRPPDLV
GH FLQFRSRUFHQWR TXDLVTXHUDGPLQLVWUDGRUHVGDFRPSDQKLDHVHXVUHVSHFWLYRVVXSOHQWHVEHP
FRPRVHXVF{QMXJHVFRPSDQKHLURV DV GHVFHQGHQWHVRXGHVFHQGHQWHVGRVUHVSHFWLYRVF{QMXJHVRX
FRPSDQKHLURV DV HUHVSHFWLYRVSDUHQWHVDWpR VHJXQGR JUDX
eYHGDGDWDPEpPDSDUWLFLSDomRGHDGPLQLVWUDGRUHVHIXQFLRQiULRVHPQHJyFLRVGHQDWXUH]DSDUWLFXODU
RXSHVVRDOTXHLQWHUILUDPRXFRQIOLWHPFRPRVLQWHUHVVHVGD&RPSDQKLDRXTXHUHVXOWHPGDXWLOL]DomR
GHLQIRUPDo}HVFRQILGHQFLDLVHPUD]mRGRH[HUFtFLRGRFDUJRRXIXQomRTXHRFXSHPQD&RPSDQKLD
$GLFLRQDOPHQWH D &RPSDQKLD VHJXH DV UHJUDV HVWDEHOHFLGDV QD /HL GDV 6RFLHGDGHV SRU $o}HV TXH
HVWDEHOHFHP TXH R DFLRQLVWD RX R DGPLQLVWUDGRU FRQIRUPH R FDVR QDV $VVHPEOHLDV *HUDLV RX QDV
UHXQL}HVGDDGPLQLVWUDomRGHYHDEVWHUVHGHYRWDUQDVGHOLEHUDo}HVUHODWLYDV L DRODXGRGHDYDOLDomR
GHEHQVFRPTXHFRQFRUUHUSDUDDIRUPDomRGRFDSLWDOVRFLDO LL jDSURYDomRGHVXDVFRQWDVFRPR
DGPLQLVWUDGRU H LLL  D TXDLVTXHU PDWpULDV TXH SRVVDP EHQHILFLiOR GH PRGR SDUWLFXODU RX TXH VHX
LQWHUHVVHFRQIOLWHFRPRGD&RPSDQKLD
$/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HVSURtEHWDPEpPFRQVHOKHLURVHGLUHWRUHVGH L UHDOL]DUTXDOTXHUDWR
JUDWXLWRFRPDXWLOL]DomRGHDWLYRVGD&RPSDQKLDHPGHWULPHQWRGD&RPSDQKLD LL UHFHEHUHPUD]mR
GH VHX FDUJR TXDOTXHU WLSR GH YDQWDJHP SHVVRDO GLUHWD RX LQGLUHWD GH WHUFHLURV VHP DXWRUL]DomR
FRQVWDQWHGRUHVSHFWLYRHVWDWXWRVRFLDORXFRQFHGLGDDWUDYpVGHDVVHPEOHLDJHUDOH LLL LQWHUYLUHP
TXDOTXHURSHUDomRVRFLDOHPTXHWLYHULQWHUHVVHFRQIOLWDQWHFRPRGDFRPSDQKLDRXQDVGHOLEHUDo}HV
TXHDUHVSHLWRWRPDUHPRVGHPDLVFRQVHOKHLURV
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E 
'HPRQVWUDU R FDUiWHU HVWULWDPHQWH FRPXWDWLYR GDV FRQGLo}HV SDFWXDGDV RX R
SDJDPHQWRFRPSHQVDWyULRDGHTXDGR
4XDQGRGDFHOHEUDomRGRVFRQWUDWRVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDVTXHVHHQFRQWUDPGHVFULWRVQRLWHP
GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD LQH[LVWLDP SURFHGLPHQWRV RX SROtWLFDV IRUPDLV TXH HUDP
UHFRQKHFLGDPHQWH HIHWLYRV SDUD GHPRQVWUDU R FDUiWHU HVWULWDPHQWH FRPXWDWLYR GDV FRQGLo}HV
SDFWXDGDVRXGHSDJDPHQWRVFRPSHQVDWyULRVDGHTXDGRVQRWRFDQWHjVWDLVWUDQVDo}HV
1mRREVWDQWHDDXVrQFLDGHSURFHGLPHQWRVRXSROtWLFDVIRUPDLVSDUDGHPRQVWUDURFDUiWHUHVWULWDPHQWH
FRPXWDWLYRGDVFRQGLo}HVSDFWXDGDVDVWUDQVDo}HVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDVIRUDPIRUPDOL]DGDVSRU
PHLRGHLQVWUXPHQWRVDGHTXDGRVFRPDGHYLGDLQGLFDomRGRREMHWRGDWUDQVDomRYDORUHVHQYROYLGRV
QRQHJyFLRSUD]RVHWD[DVFREUDGDVVHDSOLFiYHLVEHPFRPRGRVGHPDLVGLUHLWRVHUHVSRQVDELOLGDGHV
GDV SDUWHV HQYROYLGDV FRP R SURSyVLWR GH RIHUHFHU PDLRU WUDQVSDUrQFLD SDUD FDGD WUDQVDomR
FRQWUDWDGD
1HVWHVHQWLGRTXDQGRGDUHDOL]DomRGHTXDLVTXHUWUDQVDo}HVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDVD&RPSDQKLD
DJH GH IRUPD D JDUDQWLU TXH WDLV WUDQVDo}HV QmR YHQKDP D JHUDU TXDLVTXHU EHQHItFLRV RX SUHMXt]RV
LQGHYLGRV jV VRFLHGDGHV HQYROYLGDV (P HVSHFLDO SUHYLDPHQWH j FHOHEUDomR GH QRVVRV FRQWUDWRV GH
ORFDomRLQGLFDGRVQRLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDDQHJRFLDomRGRVDVSHFWRVFRPHUFLDLV
SDFWXDGRV QHVWHV FRQWUDWRV VH EDVHRX HP SHVTXLVDV FRPHUFLDLV IHLWDV SRU QRVVD iUHD UHVSRQViYHO
DYDOLDQGRRPHUFDGRQRLQWXLWRGHYHULILFDURVYDORUHVHPUHDLVGRPðGHLPyYHLVQDUHJLmRSUHWHQGLGD
HFRPRWDPDQKRHHVSHFLILFDo}HVVHPHOKDQWHVjVQHFHVViULDVHRHQTXDGUDPHQWRGRVFRQWUDWRVGHQWUR
GHXPDIDL[DFRPXWDWLYDGHYDORUHV
3RUILPD&RPSDQKLDDWXDGHIRUPDDJDUDQWLUTXHWRGDHTXDOTXHUWUDQVDomRFRPSDUWHUHODFLRQDGD
UHDOL]DGDSHOD&RPSDQKLDVHMDIRUPDOL]DGDFRQWUDWXDOPHQWHREVHUYDQGRRVVHJXLQWHVFULWpULRV L D
WUDQVDomRGHYHHVWDUHPFRQGLo}HVGHPHUFDGRDRWHPSRGHVXDDSURYDomR LL GHYHPVHULQFOXtGRV
FRQWUDWXDOPHQWH RV WHUPRV GD WUDQVDomR H D ILQDOLGDGH GR QHJyFLR H LLL  DV FRQGLo}HV GD 3ROtWLFD
GHYHUmRVHULQWHJUDOPHQWHREVHUYDGDV
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16.4 - Outras informações relevantes

2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV
(PTXHSHVHFRQVWDUQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVHODERUDGDVSDUDILQVGHUHJLVWURGD&RPSDQKLD
UHIHUHQWHV DR SHUtRGR HQWUH  GH PDLR GH  H  GH MXQKR GH  WUDQVDo}HV FRP SDUWHV
UHODFLRQDGDV DGLFLRQDLV jTXHODV DSUHVHQWDGDV QR LWHP  GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD D
&RPSDQKLDHVFODUHFHTXHDDSDUHQWHLQFRQVLVWrQFLDVHGiHPUD]mRGDTXLWDomRGHWDLVWUDQVDo}HV
,VVRVHGHXSRUTXHD&RPSDQKLDQmRPDLVVHXWLOL]DUiGDSUiWLFDGH L DYDLVFUX]DGRVSUHVWDGRVSHOD
&RPSDQKLDHPIDYRUGD(WQD&RPpUFLRGH0yYHLVH$UWLJRVSDUD'HFRUDomR6$HPVHXVFRQWUDWRVGH
HPSUpVWLPRV H ILQDQFLDPHQWRV LL  FHOHEUDomR GH P~WXRV HQWUH DV HPSUHVDV H LLL  YLQFXODomR GRV
FRYHQDQWVILQDQFHLURVGD&RPSDQKLDDRVGD(WQD
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15/08/2019

Tipo de capital

15/08/2019

Tipo de capital

15/08/2019

Tipo de capital

15/08/2019

Tipo de capital

Data da autorização ou
aprovação

651.909.321,00

Capital Autorizado
0,00

651.909.321,00

Capital Integralizado

651.909.321,00

Capital Subscrito

Capital Emitido

Valor do capital (Reais)

17.1 - Informações sobre o capital social

Formulário de Referência - 2019 - Vivara Participações S.A.

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Prazo de integralização

40.000.000

217.303.107

217.303.107

217.303.107

Quantidade de ações
ordinárias (Unidades)

0

0

0

0

Quantidade de ações
preferenciais (Unidades)
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40.000.000

217.303.107

217.303.107

217.303.107

Quantidade total de ações
(Unidades)

Versão : 1
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651.908.821

0

Preferênciais
(Unidades)
651.908.821

1.303.818,64200000

1,00

Total ações Subscrição / Capital
(Unidades)
anterior Preço emissão

Subscrito e Integralizado pelos sócios componentes do quadro acionário da Companhia através da capitalização dos valores.

Subscrição
particular

Ordinárias
(Unidades)

Forma de integralização

651.908.821,00

Tipo de
aumento

Não aplicável, uma vez que o preço de emissão foi baseado no valor previsto no contrato social, quando a Companhia era uma sociedade limitada.

15/06/2019

Valor total emissão
(Reais)

Critério para determinação do
preço de emissão

1ª Alteração do
Contrato Social e
15/06/2019
Transformação em
Sociedade por Ações

Data emissão

Orgão que
deliberou o
aumento

Data de
deliberação

17.2 - Aumentos do capital social
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R$ por Unidade

Fator cotação

Versão : 1
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15/08/2019

Grupamento

Data
aprovação

651.909.321

Quantidade ações
ordinárias
0

Quantidade ações
preferenciais
651.909.321

Quantidade total ações

Quantidade de ações antes da aprovação (Unidades)

217.303.107

0

Quantidade ações
preferenciais

Versão : 1
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217.303.107

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:
Nos três últimos exercícios sociais, a Companhia não havia sido constituída. No exercício social corrente, não houve
redução do capital social da Companhia.
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17.5 - Outras informações relevantes

2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV
1mRKiRXWUDVLQIRUPDo}HVTXHD&RPSDQKLDMXOJXHUHOHYDQWHHPUHODomRDHVWDVHomRTXHQmR
WHQKDPVLGRGLYXOJDGDVQRVGHPDLVLWHQVGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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18.1 - Direitos das ações

Espécie de ações ou CDA

Ordinária

Tag along

100,000000

Direito a dividendos

Aos acionistas da Companhia é assegurado o direito ao recebimento de um dividendo obrigatório
anual não inferior a 25% do lucro líquido do exercício, diminuído ou acrescido dos seguintes
valores: (i) importância destinada à constituição de reserva legal; e (ii) importância destinada à
formação de reserva para contingências e reversão das mesmas reservas formadas em exercícios
anteriores. O pagamento do dividendo obrigatório poderá ser limitado ao montante do lucro líquido
realizado, nos termos da lei.

Direito a voto

Pleno

Conversibilidade

Não

Direito a reembolso de capital

Sim

Descrição das características
do reembolso de capital

Observado o disposto no artigo 45 da Lei das Sociedades por Ações, o valor do reembolso a ser
pago aos acionistas dissidentes terá por base o valor patrimonial, constante do último balanço
aprovado pela Assembleia Geral.

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

Competência privativa da Assembleia Geral da Companhia para deliberação que altera os
dispositivos do Estatuto Social, nos termos do artigo 12, “k” do Estatuto Social.

Outras características
relevantes

A Companhia solicitou a admissão de suas ações à negociação no segmento do Novo Mercado da
B3.
De acordo com o Regulamento do Novo Mercado, a saída voluntária do Novo Mercado somente
será deferida pela B3 caso seja precedida de oferta pública de aquisição de ações (“OPA”) realizada
dentro do previsto na regulamentação editada pela CVM sobre OPAs para cancelamento de registro
de companhia aberta. A realização da OPA pode ser dispensada por meio de aprovação em
assembleia geral.
A OPA deve possuir preço justo, baseado em laudo de avaliação, na forma estabelecida pela
legislação societária. Além disso, os acionistas titulares de mais de 1/3 (um terço) das ações em
circulação deverão aceitar a OPA ou concordar expressamente com a saída do segmento sem
efetuar a venda das ações.
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18.2 - Descrição de eventuais regras estatutárias que limitem o direito de voto de
acionistas significativos ou que os obriguem a realizar oferta pública
  'HVFULomR GH HYHQWXDLV UHJUDV HVWDWXWiULDV TXH OLPLWHP R GLUHLWR GH YRWR GH
DFLRQLVWDVVLJQLILFDWLYRVRXTXHRVREULJXHPDUHDOL]DURIHUWDS~EOLFD
$&RPSDQKLDQmRSRVVXLUHJUDVHVWDWXWiULDVTXHOLPLWHPRGLUHLWRGHYRWRGHDFLRQLVWDVVLJQLILFDWLYRV
&RP UHODomR j UHJUD HVWDWXWiULD TXH RV REULJXHP D UHDOL]DU RIHUWD S~EOLFD R (VWDWXWR 6RFLDO GD
&RPSDQKLDGHWHUPLQDTXHDDOLHQDomRGLUHWDRXLQGLUHWDGHFRQWUROHGD&RPSDQKLDWDQWRSRUPHLRGH
XPD~QLFDRSHUDomRFRPRSRUPHLRGHRSHUDo}HVVXFHVVLYDVGHYHUiVHUFRQWUDWDGDVREDFRQGLomR
GHTXHRDGTXLUHQWHGRFRQWUROHVHREULJXHDUHDOL]DURIHUWDS~EOLFDGHDTXLVLomRGHDo}HVWHQGRSRU
REMHWR DV Do}HV GH HPLVVmR GD &RPSDQKLD GH WLWXODULGDGH GRV GHPDLV DFLRQLVWDV REVHUYDQGR DV
FRQGLo}HVHRVSUD]RVSUHYLVWRVQDOHJLVODomRHQDUHJXODPHQWDomRHPYLJRUHQR5HJXODPHQWRGR1RYR
0HUFDGRGHIRUPDDOKHVDVVHJXUDUWUDWDPHQWRLJXDOLWiULRjTXHOHGDGRDRDOLHQDQWH


753

PÁGINA: 353 de 376

Formulário de Referência - 2019 - Vivara Participações S.A.

Versão : 1

18.3 - Descrição de exceções e cláusulas suspensivas relativas a direitos patrimoniais ou
políticos previstos no estatuto
'HVFULomRGHH[FHo}HVHFOiXVXODVVXVSHQVLYDVUHODWLYDVDGLUHLWRVSDWULPRQLDLVRX
SROtWLFRVSUHYLVWRVQRHVWDWXWR
2 (VWDWXWR 6RFLDO QmR HVWDEHOHFH H[FHo}HV DR H[HUFtFLR GH GLUHLWRV SDWULPRQLDLV RX SROtWLFRV GRV
DFLRQLVWDV 7RGDYLD RV DFLRQLVWDV WHUmR VHXV GLUHLWRV VXVSHQVRV QD IRUPD GR DUWLJR  GD /HL GDV
6RFLHGDGHV SRU $o}HV FDVR QmR FXPSUDP REULJDomR LPSRVWD SHOD OHL RX SHOR HVWDWXWR FHVVDQGR D
VXVSHQVmRORJRTXHFXPSULGDDREULJDomR$GLFLRQDOPHQWHQRVWHUPRVGRDUWLJRSDUiJUDIRGD
/HL GDV 6RFLHGDGHV SRU $o}HV R GLUHLWR GH SUHIHUrQFLD SRGH HVWDU VXMHLWR D SUD]R GHFDGHQFLDO
HVWDEHOHFLGRSHOR(VWDWXWR6RFLDOHQmRLQIHULRUDWULQWDGLDV
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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.

755

PÁGINA: 355 de 376

Formulário de Referência - 2019 - Vivara Participações S.A.

Versão : 1

18.5 - Outros valores mobiliários emitidos no Brasil
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Até a data deste Formulário de Referência, a Companhia não possui outros valores mobiliários emitidos que não suas
ações.
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18.5.a - Número de Titulares de Valores Mobiliários
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Até a data deste Formulário de Referência, a Companhia não possui outros valores mobiliários emitidos que não suas
ações.
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18.6 - Mercados brasileiros em que valores mobiliários são admitidos à negociação

0HUFDGRVEUDVLOHLURVHPTXHYDORUHVPRELOLiULRVVmRDGPLWLGRVjQHJRFLDomR
$RIHUWDS~EOLFDLQLFLDOGHDo}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDHVWiVHQGRUHTXHULGDMXQWRj&90Hj%
8PD YH] FRQFHGLGR R UHJLVWUR DV Do}HV RUGLQiULDV GH HPLVVmR GD &RPSDQKLD VHUmR DGPLWLGDV j
QHJRFLDomRQRVHJPHQWR1RYR0HUFDGRGD%
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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 possui 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:
Na data deste Formulário de Referência, a Companhia não possui valores mobiliários negociados em mercados
estrangeiros.
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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

2IHUWDVS~EOLFDVGHGLVWULEXLomRHIHWXDGDVSHORHPLVVRURXSRUWHUFHLURVLQFOXLQGR
FRQWURODGRUHV H VRFLHGDGHV FROLJDGDV H FRQWURODGDV UHODWLYDV D YDORUHV PRELOLiULRV GR
HPLVVRU
$WpDGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDQmRIRUDPUHDOL]DGDVTXDLVTXHURIHUWDVS~EOLFDVGHDTXLVLomR
SHOD&RPSDQKLDUHODWLYDVDDo}HVGHHPLVVmRGHWHUFHLURV
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18.10 - Destinação de recursos de ofertas públicas de distribuição e eventuais desvios

'HVWLQDomRGHUHFXUVRVGHRIHUWDVS~EOLFDVGHGLVWULEXLomRHHYHQWXDLVGHVYLRV
1mR DSOLFiYHO SRLV DWp D GDWD GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD D &RPSDQKLD QmR UHDOL]RX TXDLVTXHU
RIHUWDVS~EOLFDVGHGLVWULEXLomRGHYDORUHVPRELOLiULRV
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18.11 - Descrição das ofertas públicas de aquisição feitas pelo emissor relativas a ações de
emissão de terceiros
'HVFULomRGDVRIHUWDVS~EOLFDVGHDTXLVLomRIHLWDVSHORHPLVVRUUHODWLYDVDDo}HVGH
HPLVVmRGHWHUFHLURV
1mRDSOLFiYHOGDGRTXHD&RPSDQKLDQmRUHDOL]RXRIHUWDVS~EOLFDVGHDTXLVLomRUHODWLYDVDDo}HVGH
HPLVVmRGHWHUFHLURVGHVGHDGDWDGHVXDFRQVWLWXLomR
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18.12 - Outras infomações relevantes

2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV
1mRKiRXWUDVLQIRUPDo}HVTXHD&RPSDQKLDMXOJXHUHOHYDQWHHPUHODomRDHVWDVHomRTXHQmR
WHQKDPVLGRGLYXOJDGDVQRVGHPDLVLWHQVGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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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 sua emissão nos últimos
três exercícios sociais e no exercício social corrente.
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19.2 - Movimentação dos valores mobiliários mantidos em tesouraria
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Até a data deste Formulário de Referência, não tínhamos valores mobiliários em tesouraria.
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19.3 - Outras inf. relev. - recompra/tesouraria

2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV
1mRKiRXWUDVLQIRUPDo}HVTXHD&RPSDQKLDMXOJXHUHOHYDQWHHPUHODomRDHVWDVHomRTXHQmR
WHQKDPVLGRGLYXOJDGDVQRVGHPDLVLWHQVGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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20.1 - Informações sobre a política de negociação de valores mobiliários

Data aprovação

15/08/2019

Órgão responsável pela aprovação Conselho de Administração
Cargo e/ou função

O acionista controlador, os administradores, os conselheiros fiscais, os membros de quaisquer
órgãos da Companhia com funções técnicas ou consultivas, criados por disposição estatutária,
ou, ainda, os empregados e demais colaboradores da Companhia, do acionista controlador ou
das sociedades controladas ou coligadas que, em decorrência de seu cargo, função ou posição
na Companhia, no acionista controlador ou nas sociedades controladas ou coligadas, possam ter
conhecimento ou acesso a qualquer informação privilegiada (“Pessoas Vinculadas”).

Principais características e locais de consulta
O propósito da “Política de Negociação de Valores Mobiliários” (“Política de Negociação”) é estabelecer regras que deverão ser
observadas pelas Pessoas Vinculadas e pela Companhia para assegurar a observância de práticas de boa conduta na negociação de
valores mobiliários de emissão da Companhia, bem como evitar o uso inadequado de informações privilegiadas, nos termos da Instrução
da CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada (“Instrução CVM 358”).
A Política de Negociação está disponibilizada para consulta eletronicamente pelos sites: (i) da Comissão de Valores Mobiliários
(www.cvm.gov.br). Neste website, acessar, na página inicial, em acesso rápido, “Consulta – Companhias – Demonstrações, ITR, DFP,
DF, Balanço, Fato Relevante” e digitar “Vivara” no campo disponível; (ii) da Companhia (http://ri.vivara.com.br); bem como fisicamente na
sede social da Companhia, localizada na Rua Arquiteto Olavo Redig de Campos, n° 105, 15º andar, Torre A, conjunto comercial nº 152,
Brooklin Paulista, CEP 04711-904, cidade de São Paulo, estado de São Paulo.
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20.1 - Informações sobre a política de negociação de valores mobiliários
Períodos de vedação e descrição
Pendência de Divulgação de Fato Relevante
dos procedimentos de fiscalização
É vedada a negociação de valores mobiliários por Pessoa Vinculada que possa ter conhecimento
de informação privilegiada sobre a Companhia até que ela a divulgue ao mercado na forma de
ato/fato relevante, conforme a Política. Também se aplica quando estiver em curso aquisição ou
alienação de valores mobiliários pela Companhia, sociedades controladas, sociedades coligadas
ou sociedade sob controle comum; ou houver sido outorgada opção ou mandato para isso,
apenas nas datas em que a Companhia anuncie que negociará com valores mobiliários de sua
emissão; e quando existir a intenção de promover incorporação, cisão total/parcial, fusão,
transformação ou reorganização societária da Companhia.
Após Divulgação de Ato/Fato Relevante
Nesses casos, mesmo após a divulgação de ato/fato relevante, prevalecerá a proibição de
negociação se ela puder interferir nas condições dos negócios com valores mobiliários,
acarretando dano à Companhia/acionistas. Tal restrição deve ser informada pelo DRI.
Período Anterior à Divulgação de ITR, DFP e Distribuição de Resultados
Pessoas Vinculadas não poderão negociar valores mobiliários no período de 15 dias anterior à
divulgação/publicação das informações trimestrais e demonstrações financeiras padronizadas.
Tais restrições não se aplicam na hipótese de plano de investimento que atenda aos requisitos
aplicáveis. Pessoas Vinculadas também não podem negociar valores mobiliários em período
determinado pelo DRI, desde a decisão de aumentar o capital social, distribuir resultados,
bonificações em ações ou seus derivativos ou aprovar desdobramento, e a publicação dos
respectivos editais ou anúncios.
Deliberação Relativa à Aquisição ou à Alienação de Ações de Emissão da Companhia
O Conselho não poderá aprovar programa de recompra enquanto não forem divulgadas ao
público informações sobre a celebração de acordo ou contrato para a transferência do controle
acionário; outorga de opção ou mandato para o fim de transferência de do controle; ou existência
de intenção de promover incorporação, cisão total/parcial, fusão, transformação ou reorganização
societária que envolva a Companhia. Caso após a aprovação de programa de recompra ocorra
fato que se enquadre em qualquer das 3 hipóteses acima, a Companhia suspenderá
imediatamente as operações com seus valores mobiliários até a divulgação do respectivo ato/fato
relevante.
Ex-Administradores
Os ex-administradores que se afastarem da administração antes da divulgação pública de ato/fato
relevante relativo a negócio/fato iniciado durante seu período de gestão não poderão negociar
valores mobiliários pelo prazo de 6 meses ou até que tal ato/fato relevante tenha sido divulgado, o
que ocorrer por último, observado o disposto abaixo. Se a negociação com os valores mobiliários,
mesmo após a divulgação do ato/fato relevante, puder interferir nas condições dos referidos
negócios em prejuízo da Companhia/de seus acionistas, os ex-administradores não poderão
negociar valores mobiliários pelo prazo mínimo de 6 meses após seu afastamento, devendo tal
restrição adicional ser informada pelo DRI.
Vedações Adicionais
As vedações também se aplicam às negociações realizadas direta ou indiretamente por Pessoas
Vinculadas caso estas negociações se deem por intermédio de pessoas ligadas; terceiros com
quem tiverem celebrado contrato de administração de carteira ou de negócio fiduciário; ou
qualquer pessoa que tenha tido conhecimento de informação privilegiada, por meio de Pessoa
Vinculada, sabendo que ainda não foi divulgada ao mercado. Não são consideradas negociações
indiretas e não estão sujeitas à vedação, as negociações realizadas por fundos e/ou clubes de
investimento de que sejam cotistas as pessoas acima, desde que não sejam exclusivos; e as
decisões de negociação do administrador do fundo e/ou clube de investimento não possam de
qualquer forma ser influenciadas por seus cotistas.
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20.2 - Outras informações relevantes

2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV
1mRKiRXWUDVLQIRUPDo}HVTXHD&RPSDQKLDMXOJXHUHOHYDQWHHPUHODomRDHVWDVHomRTXHQmR
WHQKDPVLGRGLYXOJDGDVQRVGHPDLVLWHQVGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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21.1 - Descrição das normas, regimentos ou procedimentos internos relativos à divulgação
de informações
'HVFULomRGDVQRUPDVUHJLPHQWRVRXSURFHGLPHQWRVLQWHUQRVUHODWLYRVjGLYXOJDomR
GHLQIRUPDo}HV
([FHWRSHODSROtWLFDGHGLYXOJDomRGHDWRRXIDWRUHOHYDQWH ³3ROtWLFDGH'LYXOJDomR´ D&RPSDQKLDQmR
DGRWDTXDOTXHURXWUDQRUPDUHJLPHQWRRXSURFHGLPHQWRLQWHUQRUHODWLYRjGLYXOJDomRGHLQIRUPDo}HV

'HDFRUGRFRPDOHJLVODomRHDVQRUPDVGD&90HPYLJRUHPHVSHFLDOD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HV
HDV,QVWUXo}HV&90HWRGDHTXDOTXHUFRPSDQKLDGHFDSLWDODEHUWRGHYHFRPRUHJUDJHUDO
DSUHVHQWDUj&90GHWHUPLQDGDVLQIRUPDo}HVSHULyGLFDVWDLVFRPRLQIRUPDo}HVILQDQFHLUDVWULPHVWUDLV
H GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV DQXDLV DFRPSDQKDGDV GR UHODWyULR GD DGPLQLVWUDomR H GR UHODWyULR GRV
DXGLWRUHVLQGHSHQGHQWHVEHPFRPRDUTXLYDUMXQWRj&90TXDLVTXHUDFRUGRVGHDFLRQLVWDVH[LVWHQWHV
DYLVRVFRQFHUQHQWHVjVDVVHPEOHLDVJHUDLVGHDFLRQLVWDVHFySLDVGHDWDVHFRPXQLFDGRVUHODWLYRVj
GLYXOJDomRGHDWRVRXHYHQWXDLVIDWRVUHOHYDQWHV1HVVHVHQWLGRD&RPSDQKLDGHYHFXPSULUFRPDV
QRUPDVHOHJLVODomRUHODFLRQDGDVDFLPD

$,QVWUXomR&90GLVFLSOLQDDLQGDDOJXPDVUHJUDVDUHVSHLWRGDGLYXOJDomRHGRXVRGHLQIRUPDo}HV
VREUHRVDWRVRXIDWRVUHOHYDQWHVLQFOXVLYHPDVQmRVHOLPLWDQGRDRTXHVHUHIHUHjGLYXOJDomRGH
LQIRUPDo}HVUHODWLYDVjQHJRFLDomRHDDTXLVLomRGHWtWXORVHPLWLGRVSHODVFRPSDQKLDVGHFDSLWDODEHUWR
7DLVUHJUDV



HVWDEHOHFHP R FRQFHLWR GH DWR RX IDWR UHOHYDQWH RV TXDLV RULJLQDP D REULJDWRULHGDGH GH
GLYXOJDomRGHLQIRUPDo}HVDRPHUFDGR(QTXDGUDPVHQRFRQFHLWRGHDWRRXIDWRUHOHYDQWHDV
GHFLV}HVWRPDGDVSHORVDFLRQLVWDVFRQWURODGRUHVUHVROXo}HVGHDVVHPEOHLDJHUDOGHDFLRQLVWDV
RX GD DGPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD RX TXDLVTXHU RXWURV DWRV RX IDWRV SROtWLFRV
DGPLQLVWUDWLYRV WpFQLFRV ILQDQFHLURV RX HFRQ{PLFRV UHODFLRQDGRV FRP RV QHJyFLRV GD
&RPSDQKLDTXHSRVVDPLQIOXHQFLDURSUHoRGHVXDVDo}HVHRXDGHFLVmRGRVLQYHVWLGRUHVGH
QHJRFLDUHPHRXPDQWHUHPWDLVDo}HVRXGHH[HUFHUTXDLVTXHUGLUHLWRVVXEMDFHQWHVjVDo}HV


HVSHFLILFDPDWRVRXIDWRVTXHVmRFRQVLGHUDGRVUHOHYDQWHVWDLVFRPRDFHOHEUDomRGHFRQWUDWRV
SUHYHQGRDWUDQVIHUrQFLDGHFRQWUROHGD&RPSDQKLDDHQWUDGDRXUHWLUDGDGHDFLRQLVWDVTXH
PDQWHQKDPFRPD&RPSDQKLDTXDOTXHUFRQWUDWRRXFRODERUDomRRSHUDFLRQDODGPLQLVWUDWLYD
ILQDQFHLUD RX WHFQROyJLFD EHP FRPR D RFRUUrQFLD GH TXDOTXHU UHHVWUXWXUDomR VRFLHWiULD
UHDOL]DGDHQWUHDVVRFLHGDGHVUHODFLRQDGDVj&RPSDQKLDHPTXHVWmR


REULJDPDFRPSDQKLDGHFDSLWDODEHUWRDGLYXOJDUDWRVRXIDWRVUHOHYDQWHVj&90EHPFRPR
DRPHUFDGRHPJHUDOSRUPHLRGDSXEOLFDomRGRVUHIHULGRVDWRVRXIDWRVUHOHYDQWHVQRVMRUQDLV
JHUDOPHQWHXWLOL]DGRVSHODUHIHULGDFRPSDQKLD


H[LJHPTXHRDGTXLUHQWHGRFRQWUROHGHXPDFRPSDQKLDGHFDSLWDODEHUWRGLYXOJXHXPIDWR
UHOHYDQWH LQFOXVLYH VXD LQWHQomR RX QmR GH SURPRYHU R FDQFHODPHQWR GR UHJLVWUR GD
&RPSDQKLDFRPRFRPSDQKLDDEHUWDQRSUD]RGHXPDQR


H[LJHPTXHRVDGPLQLVWUDGRUHVHRVPHPEURVGRFRQVHOKRILVFDO RXGHTXDOTXHUyUJmRWpFQLFR
RXFRQVXOWLYR GHXPDFRPSDQKLDGHFDSLWDODEHUWRGLYXOJXHPj&90RQ~PHURWLSRHIRUPD
GHQHJRFLDomRGDVDo}HVHPLWLGDVSHODUHIHULGDFRPSDQKLDVXDVVXEVLGLiULDVHVXDVVRFLHGDGHV
FRQWURODGRUDV GHWLGDV SRU UHIHULGDV SHVVRDV EHP FRPR GHWLGDV SRU VHXV F{QMXJHV
FRPSDQKHLURV H GHSHQGHQWHV LQIRUPDQGR DLQGD TXDLVTXHU PXGDQoDV HP UHIHULGDV SRVLo}HV
DFLRQiULDV


H[LJHP TXH VH TXDOTXHU DFLRQLVWD FRQWURODGRU GLUHWR RX LQGLUHWR RX TXDOTXHU DFLRQLVWD
HOHJHQGRPHPEURVGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRGHXPDFRPSDQKLDGHFDSLWDODEHUWRDOWHUHP
VXDSDUWLFLSDomRGLUHWDRXLQGLUHWDSDUDFLPDRXSDUDEDL[RRVSDWDPDUHVGH FLQFRSRU
FHQWR  GH]SRUFHQWR  TXLQ]HSRUFHQWR HDVVLPVXFHVVLYDPHQWHGHHVSpFLHRX
FODVVHGHDo}HVUHSUHVHQWDWLYDVGRFDSLWDOVRFLDOGHFRPSDQKLDDEHUWDUHIHULGRDFLRQLVWDRX
HQWLGDGHGLYXOJXHDVLQIRUPDo}HVUHODFLRQDGDVFRPDUHIHULGDDTXLVLomRRXDOLHQDomRH
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21.1 - Descrição das normas, regimentos ou procedimentos internos relativos à divulgação
de informações

SURtEHPDQHJRFLDomRGHYDORUHVPRELOLiULRVFRPEDVHHPLQIRUPDo}HVSULYLOHJLDGDV

2 WH[WR FRPSOHWR GD 3ROtWLFD GH 'LYXOJDomR SRGHUi VHU HQFRQWUDGR QD SiJLQD GH UHODomR FRP
LQYHVWLGRUHV GD &RPSDQKLD KWWSULYLYDUDFRPEU  EHP FRPR ILVLFDPHQWH QD VHGH VRFLDO GD
&RPSDQKLDORFDOL]DGDQD5XD$UTXLWHWR2ODYR5HGLJGH&DPSRVQDQGDU7RUUH$FRQMXQWR
FRPHUFLDOQ%URRNOLQ3DXOLVWD&(3FLGDGHGH6mR3DXORHVWDGRGH6mR3DXOR
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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
'HVFULomRGDSROtWLFDGHGLYXOJDomRGHDWRRXIDWRUHOHYDQWHHGRVSURFHGLPHQWRV
UHODWLYRVjPDQXWHQomRGHVLJLORVREUHLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHVQmRGLYXOJDGDV
$3ROtWLFDGH'LYXOJDomRGH$WRRX)DWR5HOHYDQWH ³3ROtWLFDGH'LYXOJDomR´ DSURYDGDHPUHXQLmRGR
FRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDWHPFRPRSURSyVLWRGLVFLSOLQDURVSURFHGLPHQWRVLQWHUQRVD
VHUHP DGRWDGRV FRP D ILQDOLGDGH GH DWHQGHU LQWHJUDOPHQWH DV GLVSRVLo}HV OHJDLV H UHJXODPHQWDUHV
FRQFHUQHQWHVjGLYXOJDomRGHDWRRXIDWRUHOHYDQWHQRVWHUPRVGD,QVWUXomR&90



$GLYXOJDomRHFRPXQLFDomRj&90HjVHQWLGDGHVGRPHUFDGRGHDWRRXIDWRUHOHYDQWHSHORVFDQDLV
LQVWLWXFLRQDLV GH FRPXQLFDomR GD &RPSDQKLD DVVLP FRPR D DGRomR GRV GHPDLV SURFHGLPHQWRV
SUHYLVWRV QD 3ROtWLFD GH 'LYXOJDomR p REULJDomR GR GLUHWRU GH UHODo}HV FRP LQYHVWLGRUHV FRQIRUPH
GHILQLGRQD3ROtWLFDGH'LYXOJDomR

2DWRRXIDWRUHOHYDQWHGHYHUiVHUGLYXOJDGRHPSRUWDOGHQRWtFLDVFRPSiJLQDQDUHGHPXQGLDOGH
FRPSXWDGRUHVEHPFRPRGLVSRQLELOL]DGR L QDSiJLQDGRVLVWHPDGHHQYLRGHLQIRUPDo}HVSHULyGLFDV
H HYHQWXDLV GD &90 6LVWHPD (PSUHVDV1HW  H LL  QR ZHEVLWH GH 5HODo}HV FRP ,QYHVWLGRUHV GD
&RPSDQKLD KWWSULYLYDUDFRPEU HPWHRUQRPtQLPRLGrQWLFRjTXHOHUHPHWLGRj&90



$LQIRUPDomRFRQVWDQWHGHDWRRXIDWRUHOHYDQWHGHYHUiVHUDSUHVHQWDGDGHIRUPDFODUDHSUHFLVDHP
OLQJXDJHPREMHWLYDHDFHVVtYHODRS~EOLFRLQYHVWLGRU6HPSUHTXHIRUXWLOL]DGRDOJXPFRQFHLWRWpFQLFR
TXHDFULWpULRGRGLUHWRUGHUHODo}HVFRPLQYHVWLGRUHVVHMDFRQVLGHUDGRFRPRGHPDLRUFRPSOH[LGDGH
XPDH[SOLFDomRVREUHRVHXVLJQLILFDGRGHYHUiFRQVWDUGDLQIRUPDomRGLYXOJDGD

1D KLSyWHVH GH YHLFXODomR GH DWR RX IDWR UHOHYDQWH SRU TXDOTXHU PHLR GH FRPXQLFDomR LQFOXVLYH
LQIRUPDomRjLPSUHQVDRXHPUHXQL}HVGHHQWLGDGHVGHFODVVHLQYHVWLGRUHVDQDOLVWDVRXFRPS~EOLFR
VHOHFLRQDGR QR 3DtV RX QR H[WHULRU GHYHUi R GLUHWRU GH UHODo}HV FRP LQYHVWLGRUHV GLYXOJDU
VLPXOWDQHDPHQWHDUHVSHFWLYDLQIRUPDomRDRPHUFDGRQDIRUPDHVWDEHOHFLGDQD3ROtWLFDGH'LYXOJDomR

2DFLRQLVWDFRQWURODGRURVGLUHWRUHVRVPHPEURVGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRGRFRQVHOKRILVFDOH
GHTXDLVTXHUyUJmRVFRPIXQo}HVWpFQLFDVRXFRQVXOWLYDVFULDGRVSRUGLVSRVLomRHVWDWXWiULDTXDQGR
LQVWDODGRV TXH WHQKDP ILUPDGR WHUPR FRQVWDQWH GD 3ROtWLFD GH 'LYXOJDomR EHP FRPR TXDOTXHU
HPSUHJDGRGD&RPSDQKLDTXHYHQKDDWHUDFHVVRDLQIRUPDo}HVVREUHDWRRXIDWRUHOHYDQWHFRQIRUPH
R LWHP  GD 3ROtWLFD GH 'LYXOJDomR VHUmR UHVSRQViYHLV SRU FRPXQLFDU DR GLUHWRU GH UHODo}HV FRP
LQYHVWLGRUHVWRGRHTXDOTXHUDWRRXIDWRUHOHYDQWHGHTXHWHQKDPFRQKHFLPHQWRHTXHVDLEDPQmRWHU
DLQGD FKHJDGR DR FRQKHFLPHQWR GR GLUHWRU GH UHODo}HV FRP LQYHVWLGRUHV TXH SURPRYHUi VXD
GLYXOJDomR

$FRPXQLFDomRDRGLUHWRUGHUHODo}HVFRPLQYHVWLGRUHVGHYHUiVHUIHLWDSRUPHLRGHFRUUHLRHOHWU{QLFR
SDUDRHQGHUHoRUL#YLYDUDFRPEU

&DVRDVSHVVRDVPHQFLRQDGDVDFLPDFRQVWDWHPDRPLVVmRGRGLUHWRUGHUHODo}HVFRPLQYHVWLGRUHVQR
FXPSULPHQWR GH VHX GHYHU GH FRPXQLFDomR H GLYXOJDomRH GHVGH TXH QmR WHQKD VLGR GHOLEHUDGDD
PDQXWHQomRGRVLJLORVREUHRDWRRXIDWRUHOHYDQWH±QRVWHUPRVGD6HomRGD3ROtWLFDGH'LYXOJDomR
±WDLVSHVVRDVGHYHUmRFRPXQLFDULPHGLDWDPHQWHRDWRRXIDWRUHOHYDQWHj&90SDUDVHH[LPLUHPGH
UHVSRQVDELOLGDGHLPSRVWDSHODUHJXODPHQWDomRDSOLFiYHOHPFDVRGHVXDQmRGLYXOJDomR

6HPSUH TXH D &90 RX DV HQWLGDGHV GR PHUFDGR H[LJLUHP GR GLUHWRU GH UHODo}HV FRP LQYHVWLGRUHV
HVFODUHFLPHQWRV DGLFLRQDLV j FRPXQLFDomR H j GLYXOJDomR GH DWR RX IDWR UHOHYDQWH RX FDVR RFRUUD
RVFLODomRDWtSLFDQDFRWDomRSUHoRRXTXDQWLGDGHQHJRFLDGDGRVYDORUHVPRELOLiULRVGHYHUiRGLUHWRU
GHUHODo}HVFRPLQYHVWLGRUHVLQTXLULUDVSHVVRDVFRPDFHVVRDDWRVRXIDWRVUHOHYDQWHVFRPRREMHWLYR
GHDYHULJXDUVHHVWDVWrPFRQKHFLPHQWRGHLQIRUPDo}HVTXHGHYDPVHUGLYXOJDGDVDRPHUFDGR
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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
$V SHVVRDV LQTXLULGDV QD IRUPD GR SDUiJUDIR DFLPD GHYHUmR UHVSRQGHU j VROLFLWDomR GR GLUHWRU GH
UHODo}HV FRP LQYHVWLGRUHV LPHGLDWDPHQWH &DVR QmR WHQKDP FRQGLo}HV GH VH HQFRQWUDUHP
SHVVRDOPHQWHRXIDODUHPSRUWHOHIRQHFRPRGLUHWRUGHUHODo}HVFRPLQYHVWLGRUHVDLQGDQRPHVPRGLD
HPTXHHVWHWLYHUWLGRFRQKHFLPHQWRGDUHVSHFWLYDH[LJrQFLDGD&90RXGDVHQWLGDGHVGRPHUFDGRDV
SHVVRDVHPTXHVWmRGHYHUmRHQYLDUFRUUHLRHOHWU{QLFRFRPDVLQIRUPDo}HVSHUWLQHQWHVSDUDRHQGHUHoR
UL#YLYDUDFRPEU

$ GLYXOJDomR GH DWR RX IDWR UHOHYDQWH GHYHUi VHU IHLWD VLPXOWDQHDPHQWH j &90 H jV HQWLGDGHV GH
PHUFDGRVHPSUHTXHSRVVtYHO XPD KRUDDQWHVGRLQtFLRRXDSyVRHQFHUUDPHQWRGRVQHJyFLRVQDV
HQWLGDGHVGRPHUFDGR

4XDQGRRVYDORUHVPRELOLiULRVHVWLYHUHPVHQGRQHJRFLDGRVVLPXOWDQHDPHQWHHPHQWLGDGHVGRPHUFDGR
EUDVLOHLUDVHHVWUDQJHLUDVDGLYXOJDomRGHDWRRXIDWRUHOHYDQWHGHYHUiVHUIHLWDVHPSUHTXHSRVVtYHO
 XPD KRUDDQWHVGRLQtFLRRXDSyVRHQFHUUDPHQWRGRVQHJyFLRVHPWRGRVRVSDtVHVSUHYDOHFHQGR
QRFDVRGHLQFRPSDWLELOLGDGHRKRUiULRGHIXQFLRQDPHQWRGRPHUFDGREUDVLOHLUR
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21.3 - Administradores responsáveis pela implementação, manutenção, avaliação e
fiscalização da política de divulgação de informações
  $GPLQLVWUDGRUHV UHVSRQViYHLV SHOD LPSOHPHQWDomR PDQXWHQomR DYDOLDomR H
ILVFDOL]DomRGDSROtWLFDGHGLYXOJDomRGHLQIRUPDo}HV
2DGPLQLVWUDGRUUHVSRQViYHOSHODLPSOHPHQWDomRPDQXWHQomRDYDOLDomRHILVFDOL]DomRGDSROtWLFDGH
GLYXOJDomRGHLQIRUPDo}HVGD&RPSDQKLDpR6U2WDYLR&KDFRQGR$PDUDO/\UD'LUHWRUGH5HODo}HV
FRP,QYHVWLGRUHV


775

PÁGINA: 375 de 376

Formulário de Referência - 2019 - Vivara Participações S.A.

Versão : 1

21.4 - Outras informações relevantes

2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV
1mRKiRXWUDVLQIRUPDo}HVTXHD&RPSDQKLDMXOJXHUHOHYDQWHHPUHODomRDHVWDVHomRTXHQmR
WHQKDPVLGRGLYXOJDGDVQRVGHPDLVLWHQVGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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